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 نسذاسلا ددعلا فلا زناب ريع
 ل سس ا ا



 ةسعافلا

 يشيل صرلاو ليل أ كام بطم
 اعف



 مداصملا

 اهلإ تعجر ىتلا بتكلا رك ذأ نأب باتكلا اذه ىف عبتما ماظنلا حمسي ال
 تدمتعا ىتلا بتكلا مهأب ةمئاق لقألا ىلع انه عضأ ىنأ ىلع « تاحفصلا لفسأ ىف
 نإذ ص اع ظسعاماع) لك رتسم لضف صاخ هح و 7 ذأ نأ نما ق6 اهلع

 ركذأو « ايش اهنم تسدتقا ىتلا قئاثولا بلغأ ىلع ىوتحي ليئارزد ةايح ىف هءاتك
 ىزلجت الا بعشلا خيرات ىف هءاتك ن إف (81. عاذع [191609) ىقيلاه ىليإ ويسلا لف
 لضفو « ةءزيلجب الا ةيسايسلا ةايلا ةفرعمل ةمدقم ريخ وهل رشع عساتلا نرقلا ىف

 ركؤم مهف لع ىدعاس ىذلا 80. 0ةطءلعا 11ةهماقان»#) ووناه ليربح ويسللا

 (ةل طعودرمممل ةلاقع تهياطإ)) راك ام دنومزد رتسم لضفو « هبعاصمو نيلرع

 . ةلالد تاذو ةمّديق تااكحو صصق ىلإ ىناده ىذلا

 ةيعقاو ةسردلا ةكرعم ةصق تربتعا ذإ زيلجي الا خرم وذح توذح دقو

 قيراقركو 0/1150 0169) ىاأرح نايقيق ىتياور نم لك ىف تدرو ىتلا ىعو

 . (0هوامتمأ 1اعصتسع) سنمأف

 ىنكل و( (012051056) نوتسدالجو (2«عا) ل وحن ةلداع َن 3 أ نأثل واحو

 نهذ ىف اهرورع ةهوشمريغ امهمريخألا ةروص ىربنأ ديرب ىدلا ”ىراقلا ىلع ريشأ
 ةروصلا واتيو (زهل 9©81001) ىلروم نوجلل نوتسدالج ةايح أرقي نأ ليئادزد
 ندروج لارنملا نع هلاقم ىف (52ءءز) ىشتيرتس هل اهعحر ىتلا ةميدبلا ةريغصلا
 ةدحاو حمالم ىلع نوعمحي داقتلاو ءاقدصألا نأ ىريسو (0عمعيما 0ه,0ه8)

 . مهتايث تصلخ اذإ
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 لوألا مسقلا

 6 ةليئِص نوكت الأ بحيف ةريصقل ةايللا نإ»

 ىليئارزو





 كادي

 دوهم لوألا دراودا كللا درط نيسيدقلا عيجج ديع موب فو 176+ ةنس ىف
 .ةيبيلصلا بورحلا دهع كلذ ناك« مراتلا كاذ ىلإ اهف نيلمتحم اولظ نأ دعب ارتلحبإ
 بعشلا بلاطو « ةرفكلا ىلع مهتاظع ىف نوامحي ىرقلا ميج ىف نابهرلا ذخأف

 مهمافلأ رشع ةتسوحب م «دالبلا لخاد ىف ةيبياصلا برحلا ةراث اب

 ىلع هسمأ عيطأو 3 دحأ مل ضرعتي الق مالس ىف اوحرخمي نأ لع كلملا رصأو

 .باكر لزنأ ننسلا ءاسؤر دحأ نأ ريق ثداوحلا نم ثدحي مف 5 بيرقتلا هلو
 "نوع دل » : مهل لاقو « جاومألا هب طيح لامرلا نم ءوتن ىلإ مهم ةنيفسلا

 ا 1 عبروا رم حب منار كيسا أ رك

 مهتماقإ نأ ىلع اسئرف ىف مهل ىوأم ةراحبلا نمو رحبلا نم اوجن نيذلا دجو

 صلختسينأ ررقف « لالا ىلإ هتجاحب ليلا بيليف كالا رمش 1١ " ةنس ىفف « لطت مل
 ,تدقوأ مث « نينرق ةدم اهف مالسلا اوفرعو « اينايسأ ىلإ مهجر خيو دوهلا لام

 وهف كلذ نم دعبأ ىلإ ةرجحلا عيطتسيال سعتلا ب 00

 .قو ؛ ع ريغ ناك تاداهطشالا ميظنتا نكلو « ضارقنالا كشو ىلع ًاريخأ
 ةيروهجج تعرش دوهلا هجو ىلأهم .اونأ زيت انابعأ هيف تدخلا ىدذلا تقولا

 .اهسفن ارتلجإ قو « ممل اهياوبأ حتفت اسفرف ةكللممو مادرتسمأ ةيروهجبو ةيقدنبلا
 ,مجعأب ةيانعلا نم دلوتف « سدقملا ب اتكلا ةءارق ىلإ ىنيدلا حالصالا ةكر ركل
 ثحبلا ىف اوذخأو ةءدوهم ءاممأ تناتستوربلا نم ةالثلا ذؤعاو « فطملا هبشي ام
 .ليئارسإ ىنب ةدومب احارتقا سك افرف درول مدق ١786 ةنس ىفو . ةهئاتلا لئابقلا نع
 ,ق تعمحن اذكمو . ىناثلا لراش هدأ مث « ىأرلا اذه ىلإ اليم ليومورك رهظأو
 «اينابسأو لافتربلا دوهم نم ددملا ةليلق ةئيه رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىف ندنل



 اس وادب

 ىلإ ارالو انيدمو لايرالث تالئاع لاثمأ تالئاعلا هذه نم نوريثكلا قترا دقو
 ايناوتلو اينوأوب دوهم نورقتحي ءالؤه ناكف ؛ ةيمرعلا كلاملا دهع ىف ءالبنلا قابعم.

 نوبأيو ؛ قازوقلا ةروث رثأ ىلع رصعلا كلذ ىف برغلا ىلإ نوحزني اوذخأ نيدألا
 . مهعتيب_ ىف مانطلا ءالؤه اوابقي نأ

 ليئارسإ نيماينب وه باش ىلاطيإ بتلدنل دوهم ىلع دفو 174 8
 ىف ةورثلا نع لبق نم ثحبو « ارارث لامعأ نم وتنش ةدلبب أشن ليئارزد وأ
 رثك أو ثدحأ دإب ىف ًاقيفوت رثك أ نوكي دق هنأ دقتعأ مث « « ايزنيف » ةيقدنبلا
 هب قاح دق هناكو « رست براض « ةبعص ةايحلا ىف ىلوألا هتاوطش تفاكو « ءاخر
 ةبسانم ةنئابو لايرال مد هيلإ تلمح ةأرسما نم ةيناثلا ةرملل جوزت هنكلو « بارحلا
 . ةليلقلاب تسيل ةورث نكوكو ةيلالا قاروألا ةصروب لخدف

 ةقيدح ندنل ىحاوض ىدحإ ىف أشنأ احم قالخألا حمس الجر ناك
 لوانتي لكأألا دعب مث « ةرخافلا ةنوركلا هفويضل اهف مدقي ىلاطيرالا زارطلا
 ةيوشم ةيزياكن الا ةغللا ملكتي ناكو « ةيلاطيرالا ىناغألا ضمي دشنيو نيلوداللا
 فشتست كنك ملكت ام اذإف ؛ ةصاخ ةوالط هتجمال لعجن ةيزيتيف ةفيفش ةنكلب
 دانوألاو كرام ناس بهذ قيرب ندنلب لاما ىح ىف رفصألا بابضلا ءارو نم“
 . ةيدرولا روصقلا مامأ ةيزيتيفلا براؤقلا اهيلإ دشن ىتلا نا ولألا ةددعتلا

 نع كلذ سيلو ؛ أدبأ دوهللا طلاخيال ىيئارزد رتسم ناك لامعألا جراخ ىف
 مهنجتتت تناك هنأ, سما نكلو « ادحأ ءىسي نأ ىشخي بلقلا ب يط طيسب وهف « دمح
 ةئيملا ىف زك ارملا ربك أ نم زكسم املاجو احلام لضفب امل راصل ةيحيسم اهمأ ولغ

 « اهتيدوهم عمن اما اهجاوزب لمحت ذإو ةيدوهي تدلو ذإ مأنت ىعف « ةيعاجالا
 ةلأتم تلظ اهنكلو « ايادهلاب اهسفن ةروس نم "ىدهم نأ اًثبع اهجوز لواحو
 ناك (هتميبطب همايها مدعل كلذ كو) اهضري يلو « اهسنجل ةرقتحم سفنلا ةرباس
 « نييلاغتريلا دوهلا ةئيه ءاضعأ نيب اديقم لظ هعل نأ ىلع « ةعيبلا ىلإ طق بهذال



 ليبس ىف تاهنج ةعضب رخآل نيح نم قفني ناكف ًارذحو ارك امناد ناكو
 . ليئارسإ هنلإ ةاضرم

 نا

 نأ ىلع لامآلا ادقع دقف « امهحجت راثأ قحسإ هايس نبا ةراسو نيماينبل دلو
 ءالوحخ نوللا تهاب ناك امها نكلو « لامعألا لاجر نم اريبك الجر ريصي
 طاشنلا عاونأ نم عون ىأ ةبيجم ةيهارك هركيو « هدب ىف باتكلاو الإ ىشع ال
 « هيلع كلا ىف ةبغر ليئارزد زسم سفن ىف ظقوي لسكلا اذه ناك « لمعلا
 دولا نأ هنأر فو « ناللو مألل اياده مدقي نأب تانحاشلا نم بألا ”ىدهف
 هدجوو لزتملا نم موي تاذ هنبا رق ام دنعو ؛ ةبمل ىف بغرب ىدلا كاولا وه سعتلا

 ار هبهوو هلق ربق قوف امئان

 مغرلا ىلع ىليئارزد رتسم جعزااو « ارعش مالغلا ملظن هرم نم ة ةرشع ةثلاثلا ىف

 اموج توه ؟يغاش لثمت ثراجوه مسر نم ةروص هيدل نذ « هلؤافتو هلهاست نم
 لساسم دحأ ىلإ ةرخاب لوأ ىف قحسإ لسرأو . لزنلا ىلعأب ةريقح ةفرغ ىف
 ةباقر تح اسفرفو ادنالوه ىف تاونس عبرأ مالغلا ىفق ثيح جراما ىف هيبأ

 داع م“ ع نيبست رفلا ةفسالنلا ذيمالت نمو ركفلا م ل نأ فداص برسع

 لخدو « وسور نيبجعلا نءراصو « ريتلوث ءارآب ىدغ دقو ليئارزد باشلا
 دنعو ؛ لسرم رعشو بيرع ىز ىف هرمع نم ةرشع ةنماثلا ف وهو هنوأ لزم
 مث« تمجارت هعومدب !هيوري وهو همأ ناضحأ ىف ىمتراو « ليمأ 9 وذح اذح ام

 . رهاظ ءايتسا ىف اهدخ هل ثمدق

 عوضوم فرع هنكلو « لامآلا نم ءىشب قلعتي ام اتقو ليئارزد نيماينب لظ
 ةداسف اهف نأأل ةراجتلا ةضهانم وهو « اهمظني هنبا ناك ىتلا ةليوطلا ةديصقلا
 هلويل شيعي ًارح هكرتي نأ ررقو لامعألا ىف همادختسا نع لدعف « ناسفإالا ىتبل
 هراهن ىضمي ناكف « تولأ ىتح هريني مل اماظن هتايحىف ليئارزد قحسإ ذخما ذئنيحو
 ةعيشوأ ةتنس ن ..هرثك أ ذئدنع هيفىربال يذل ناكموهو « ىناطيربلا نجتلا ةبتكمىف



 ىف دارأ دقو « ههويج اكاد "المتىتلا قاروألا ىلع تاركذم طخي كانهو « ءارقلا نم
 نمرحب ىف صاغنأ ثبب ام هنأ ريغ ءىزيلجتالا بدال خيرات بتكب نأ سمألا |دبم
 عماجلا رود وه « ةيلستلا ىلع ثعاب امنإو ريثص رود قتك اذ « ةعمجتملا تاصاصقلا
 ل احاجي ثححي وداونلا نم ةعومج ىهو « «بدألا ب فئاج» هعساب رشف
 ةطيسب عابطلا ةواح ةأرما جاوزت هرم نم نيثالثلاو ةسماخلا قو . هنايح ىرحب

 بغرب الو « ًاصلاخ ابح اهم ناك « نييلاطيالا دوهلا نم ةرسأ ىلإ هلثم ىمتنت
 ببم نأ نم هنكمت نأو « ةيلئاملا بعاتلا عيج نم هذقنت نأ الإ ءىش ىف اهنم
 . تارك ذلا نيودتو ةءارقلل هتايح

 تراص ةظحللا كلت نمو « هتايح ةكيرش مثالي ماظنلا اذه نأ هل نيبتو
 هتبتكم ىلإ دصقي راطفاالا دعبف « لدبتي ال ماظنل ةعضاخ ليئارزد قحسإ ةايح
 ءاذنلا دمبو « تارك ذملا بتكيو أرقي وهو ءاذغلا دعوم ىلإ هسفن ىلع اهقلغيو
 عيجج ىدل فقي ةدوملا فو « تاركذملا بتكيو أرقيل ىناطيربلا فحتلا ىلإ دصقُي
 قلغي مث « ىاشلا برشيل بتكلاب المت هراد ىلإ دوعيو ؛ هقيرط ىف بتكلا ىث 1
 0 1 ىتلا بتكلا عم ءاشعلا تقو ىتح هتبتكم باب هسقن ىلع
 بتكم لقتيل كلذ لمفي امن إذ ىدانلا ىلإ دصق اذإو « تاركذلا بتكيو امد أرقي
 0-0 هريغ بحي اك بتكلا بحي وهف ؛ قرولا نم تاصاصق ىلع
 ىف ًامرتحم ناكو ؛ : 4 ةايحلا ىسني هلي بذع ردخ هبدا بتكلاو «ناخلاو نويثألاو
 نع هدعبو هرشعم بيطل سانلا هبحيو ؛ نوزاتمم ءاتدصأ هلو 2 ةيبدألا طاسوألا

 قدح ثيح ةريثصلا ليئارزد تاعومم رورس ىف ارقي نوريب ناكو ٠ رورغلا
 ميما ناكو « هفواغ ضعب *ىدهت اصصق مهعاطأو مهيعاتمو لاجرلا ءالظع ةابح
 اهف ريتاوق بهذم ىلع ء ليئارزد قحسإ نأ ذإ « تيبلا كلذ ىف ًامرتح اًضيأ نوريب
 مادام ؟حللاس ماظن لك ىري هنكلو « اظفاحم ةسايسلا ىف ناكو « نبدلاب قلعتي
 ريغ نم ةيبدألا رداونلا عج ىف رمتسي نأ نم ةطسوتملا ةورثلا اذ لجرلا ن كم
 . لغاش هلفشي نأ



 دل ل

 سرادلمل

 ةنبا هلبق تدلوو نيماينب هدج مساب ليئارزد قحسإإل ربك ألا ننالا ىم
 رتسمر صتقاو ؛ ًاريبك افلا نيل ذنم تخألاوخألا ناكو «ةواستيع“
 ىف ًارهظمو ايعادم هنبا نذأ دشي رخآو نيح نيب هنأ ىلع « دلاولا رود ىف ليئارزح
 اهتعيبطب ىهو ليئارزد زسم امأ « تايتكلا لاجر بحاصي ىدلاقيفوتلا مدع كلذ
 ىلإ فوحلاب بوشم مارتحا ىف ىنصت تناكف كابترالاو شاهدنالا ةعيرس ةأسعأ
 لواحتو ءامهناوأ لبق نايمانلا نالفطلا ناذه اهقلي ىتلا اهمدل ةموهفلا ريغ ءارآإلا
 ةدابعلا بح اهماحي نالفطلا ناكو « تاقلح اهرعش تالصخ نم لحج نأ حاجنب
 ً؟ريثك اهدلاوب نابجسي اهو « امهبلق ىف هنانكي ام ةقيقحب الل ناحوبي ال امهنأ ىلع
 ةدئاف ال نأ امهف امهنكلو « ليجلا ههجو نابحيو ادج ريبك بتاك هنأ نادقتعيو
 نم ةيقاطسبل دقو ءاذغلا ةعاس ىف هنايرب امهف « امهمأشب مامهالا هنم ارظتني نأ نم
 ةديحولا هتينمأ نأ نافرعيو « تماصو ركفلا درشم وهو ىدامرلا هرعش قوفلمخلا
 ربك ابدأ رهظأ هلمع هيلع عطق وأ دحأ هزجتتحا اذاف «هبتك ىلإ دوعي نأ أ
 نع ملكسنب اعإو ةيمويلا ةايملا ركذي مل هيدلو ىلإ ما ايت اذإو ؛ قياضتم هنأب رعشيا

 نأ بحي وهف تراويتس لراش اح نع تلوم تك و ذحأ دقوا هناحأو هلامعأ
 ديهش كلموه ليلا سرافلا كللا كلذ نأو « ةيغاطلا نع سانلا دمبأ هنأ ال رسفي

 . تيبلا كلذ ىف ديحولا نيدلا وه نيرهطلا ةيهاركو تراويئس ةرسأ بح راصو

 ليئارزد ةدجلاو دجلا لزتم ىلإ مادقألا ىلع ةرسألا بهذت داحألا مايأ ىف
 صرفت ىتلا عابطلا ةئيسلا ةدجلا اهتيابن ىف نودجي ةلمم ةليوط قيرط ىف نوريسيق
 دجلا نأ ريغ « رئاطف طق مل مدقت الو ةدش ىف مهكواس دقتنت دقت لاقلت وقح

 نيماينب ناك . ايلاطيإ نع مهتدحيو « نيلودناما ىلع ل فزميو دوقنلا عطق مهب



 تاو مح

 كلت ليختتي نأ بحيو ايزينيف نع اهنم ناك ام امسال ثيداحألا هذه بحي ريثصلا

 ىوروو « بهذلاب ةوسكم فقسألاو ةلئئدلاك ةاشوم راححأ نم لزانلا ثيح ةنيدلا

 اللب ازيإو دئانيدرف دهع ىف لبق نم تناكو ءايلاطيإ ىف ًاليوط تماقأ ةلئاعلا نأ دحلا

 برملا تايرك ذ اينابسأ عمو كارتألا تايركذ ايلاطيإ عم طاتخمو ءاينابسأ ىف مقت
 رظنم ضي مثوت هدج ىد ةنوركلاو نيلودنالا ىف رينصلا نيماينب ركف اذاف
 ئابحأ ناكو « سءشلاو فرثلا دالب ىف ةيهارلا ناولألاب ىثكرزلا رادصلاو مثعلا
 هسفنل قلخيف لحيو « ىلا طياالا زارطلا ىلع ةمظنلا ةقيدحلا ىف ةرجش تح ماني

 هاحب باش ىزيلجتا سرافك نسحلا ةلماك تاقولخم اهيف لباقي ةبالخ ةبيجم رظانم
 ىشغو ليللا نجو ةباغف اوهان ةثالثلا مهمأو « هتايح امل بهو ةريمأو « تولا نم
 رصتقيو ريدب ىذلا وه اعاد ناك هنأل ةماعزلا نيمايفب ىلوت ذئنيحو ؛ فوللا هءاقفر
 |. هيالخأىف

 ىلإ مث ربود سم ةسردم ىلإ آدج نسلا ريغص لازي ال وهو نيماينب لسرأ
 سيرد ىلوتت سقلا ةنئبا اهف تناك ةمرتحم راد فو قاكيتو سقلا ةسردم

 هتالمز نيد نم نكي مل هنأ وه بيجي ىمأ هل نيبت كلانهو « سبالملا ليسغو قالخألا
 رمجآلا بوطلاب ديشلا محل زام نإف «مألا كلذ مهف هيلع لكشأو ( مهسنج نم الو

 وه امنإ (فيصرلا مامأ ديدحلا مأوق نم هروسو ثالنلا هلاجردو قيرغألا هلخدع)
 قيلملا ىدرولا هجولاو دوسألا لمخلا نم ةيقاطلا وذ هونأو [قح ىزيلجيإ لزم
 .بتك ىف ةءارقلا «ن» عت دقو 3 ىزيلجتا بتاك وه ةراتخلا ةليجلا هتنلو ةنانمب
 ىف نكلو ةيزيلجتا ىناغأ ىم دهلا ىف مونلا ىلإ همفدت تناك ىتلا ىناغألاو ةيزيلجتا

 هناللهز عييت امي ىدوهم وهذ« نبرخسآآلاك سيل هنأب روعشلا ىلإ هوعقد ةسردلا هده

 بسششلا مث دوهلاف « ضمانلا سعألا اذه هيلع قلغتسا ؛ دوهلا ريغ نم ًادحاو الإ
 ىف لباب ىف شاعو رحألا رحبلا ريع ىدلاو سدقلا باتكلا هنع ثدحتي ىدلا
 عينج مكر اماذإ حابصلا ىقإ مم هتقالع ىف اف ملشروأ ىف دهلا ىنبو رسألا

 سويجرس ىمسلا رْخآلا ريئصلا ىدوهلاو وه هيلع بجي ةعاج ةالصلل ليصفلا ةبلط



 دوه

 ةامهبلعي ليئارسإ نهاك ةرم عوبسألا ىف امهللإ ىتأيو « نيفقاو الظيو ادعتبي نأ
 : قناسلا سوو لذا ورح ىف نيا نك ةموهفم ريغ ةنل ىفو ةيريعلا
 امل نأو : كارت رتشالا رارسأ نيبو هنبب دعابت ماقتل هذه نأ ريثملا لئئازقدا قرحكو

 دوو ربكتم وهف «كلذل مأتف ءىشلا ضعب اكحضم امباط هثالمزو هذاتسأ نيعأ ىف
 ملأت دقو ؛ < نأ لي اجلا بل ذيمالتلا بمل اذإو « دومألا لك ىف ب بأ
 لإ اذكم دش نأ هندل هوركسلا نمو سويجرس بحي ال هنأل ضاخ عونب

 .نويعو رقش روعش مهلف « نب » مهب . لصتا نبذل نامنلا امأ « نآشلا ليلق قولغ

 رهظيو هلق عماجع مهحي ناك هنكلو هتهمدب نم ةعرسلقأ مهم بمدن تناكو ؛ ءاقرز

 0 ل لا ا ا ا
 ةطوطخم موسر  هناذ تقولا ىف اهحصيو رواغلاو صوصللا نع ًاصصق سوردلا
 مم نآرقيو هبناج ىلإ ريخصلا زنوج سلج ديدج باتكب تأ اذإو « صاصرا لق

 . اهيلقتل دعتسا دقو ةعيرس ةرظنب «ن» اهأرقي امِيِب ةحفصلا فصتتم زوج غلو
 نا ىتح ؟ريثك هيبأ نم بتكلا نع عمسو اريثك بتكلا ىف لبق نم أرق دسقلو
 ريغصلا زنوج امأ ؛ ةبعصلا صوصنلا مامأ فقي الف ًاعساو راص تايلكلاب هملع
 ىف هل لوقيو اليلق مهشييف هقيدص بعاتم 4 نإ ) رزحيف ةوالتلا ف عررسيو دهتيف
 . « رظتنأ نأ عيطتسأ ىفإ 2 : ةريك ةقر

 كلت نأش ىف ًاريثك ةراسو « نب » ثدحتي ةرك اذلا ةنرغ ىف ءاسلا ىف
 هاراتخي مل اداوم امهلع سانلا ذخأي اذاملف « نييحيسلاو دوهلا نيب ةبيرغلا ةلكشلا
 "ره مألا اذه ريسفت ليئارزد قحسإ امانأ الأس اذإ « ناطلس نم هيلعامل سيلو
 مجم نإو هدأ ىن دم كلذل اق ريثلوث بهذم قئتعي ىذلا فوسليفلا وهو هيفتكأ

 رفش ىف ثدحتي سكملا ىلع وه لب هتيدوهم نم طق لجخي ال وهو تانارخ الإ
 لقملا رصع ىف ظفتحي نأ تح كحضلا نم ىرب هنكللو « هسنج خيرات نع ريك
 .فالآ ةعضب ذنم لحرلا برعلا نم ةليبق ءاكذو تاءاحل تعضو دئاقعو ميسارع
 ةبيب ىف اديقم ةعسأ لظ هتاضرم ليبس ىقو ؛ هيبأ وذح اذح دقو ماوعألا نم تضم



 عشب هيلع عيبضت ةشقانم ىف لخدي ال ىك حمسو « ةررقلا موسرلا عفدب وهو دوهلا

 .دقتميال هنكلو « ةيريعلا ةغللا هنبا نقليل نهاكلا كلذ ىتأي نأي هناءارق نم تاعامس

 . سوقط ةبأب موقي الو بهذم ىأ ىف

 1431 ةنس ىف مون تاذ ع هفقوم ببسب اعر لب اذه هفقوم نم مغرلا ىلع

 كلذل بضخف دف مهتيمط سيئر هوراتخا ةيبدألا هتناكع نيروخفلا ٠ ”ردنل دوهم نأ

 . نع اديعب شاع الجر نإ » : اهيف لاق ةجمالا ةديدش ةلاسر مهلإ هتعاسل بتكو
4 

 لمتحي نأب ىنتك ١ دقو « هيك ذد نأ نم الدب ىنيدلا روعشلا ىلع ىفقت ةرضاحلا
 هيدا ةماهتسيل رومأ ىف ريبكلا لهاستلل دادعتسا ىلع وهو 6-5 نم ًاطسق
 نم ةرذ هيدا نأ ول مكي ةماه فئاظو لبقي نأ نكع ال اذه لثم الجر
 . 6« فرشلاو لقعلا'

 . منج نوعبرأ اهردق ةمارغب همغر سيئرلا كلذ ىلع دوهلا ةئيه تكل
 دوهلا ةئيه تداع مث « تاوتس ثالث ةدم هوكرتف اهعفد ليئارزد قحسإ ضفر
 ةنس نيعست ظفتحا نأ دمب دملا ءانثألا هذه ىف تامو « ةمارغلا عفدي هتبلاطمل
 ةلصلا تمطق هتوميو « هيف هلمأ با نباو ةلؤم ةجوز نم مغرلا ىلع هفرظو هنودهب
 سلجم ىلع ليئارزد رتسم در كلدل « ةلماعلا ةيدوهلاب ةلئاعلا هذه طبرت تناك ىتلا
 اذإ افينع يلقني دق لهسلا لجرلا اذه نإذ نيتمؤلا ةكاق نم همسا عفر ًابلاط دوهلا
 3 هنوده ىف جوهام

 كلنل مان حايترا ىف لظو « ايحيسم رصي مل هنكلو ايدوهم كلذ دمب دعي م
 ماس نأ هيدل ظحال رئرت نورش خرؤلا وهو هلاتدصأ دحأ نكلو « طسولا ةلاخلا
 نم ريثكلا نودجيس ةساخ ءانبألا « زيلحتالا نم ةيبلاغلا نيد اوعبتي نأ ىف هدالوأ
 نومورح كيلوثاكلا لثم دوهلا نأ ثيح « اودمعي مل اذإ مهمامأ ةقلغم لامعألا
 سرد نم لوأ هنأأل رترتل مارتحالا ريبك ليئارزد رتسم ناك . ةيندلا قوقحلا نم
 ةدجلا هيلع تملأ كلذكو « ىناطيربلا فحتلا ىف ةين وسكسواجبألا تاطوطخلا

 ' اهلا قابنأل متاولص ىف كرتشي نأ عيطتسي الو ةلزعلا ةايح ىف يطاسوأ



 صلخي نأ ىف اهمابش ىف هتساق ام ىرك ذب ظفتحم تلاز ال ىتلا ةفاحلا ةليجلا
 ترهظو ًاريخأ ليئارزد قحسإ عنتقا « اهل تلأت ام اريثك ةقالع نم اهدافحأ
 هدالوأ نم رشآلا دعب دحاولا بهذو ؛ تيبلا ىف ةيحيسلا تاواصلاو دئاقملا بتك
 . ممديمعت مث ثيح وردنأ تناس ةسينك ىلإ

 بحصي نأ نسحتسلا نم ىؤرو هرمع نم ةرشع ةقلاثلا ذئدنع نيماينب غلب

 تيشخو «نوتيإ ةسردم ىلإ هوبأ لام ؟ لسرب نبأ ىلإذ « ةسردلا رييغت نيدلا رييغت
 ىذلا ريغصلا ىدوهلل نوتيإ ةلباقم نأ ققحلا نمو « ًاديعس اهف نوكي الأ همأ
 رذحلا نكل « هظح برجي نأ « نب » دارأو « نانئمطالا ىلع ثعبت ال هنيد لدأ
 ةعاب ىدل لياقي ام اريثك ناك ليئارزد رتسم نأ ثدحو « نيدلاولا ىلع بلغت

 ديحولا ىارلا هنأب فرمعو ةردانلا تاعبطلا ىرتشي وهو ناجوك سقلا ٍبتكلا
 ةءارقلا بئاد اذه لثم لجءرف « ةينانويلا فرعي ىدلا ةيمسرلا ةسينكلا ءانبأ ريغ نم

 . هتيبرتو « نب » ىف هيلإ دهمي نأ ررقت كلذ ىلعو « لماك ل جر وم
 نت

 طئاوح ىلع دجوتو « بالبللا ناصغأ هتطغ ميدق تيب ناجوك روتك دا ةسردم
 قيرطلا انأ » اهيلع بتك ةريبك تاحول طوابلا نم دعاقملا طوحت ىتلا ةيراعلا لوصفلا
 نيعبس نم فلؤم دقانو علطتم روهج ديدجلا بلاطلا لوح عمجم . « ةايحلاو قحلاو
 نع دئازلا همادنه نسح يهتشهد راثأ دقو « ةقانألا ةيداب تناك هسبالم نإف [ذيمت
 ؛ ىنجألا ليجلا ههجوو رارضخالا ىلإ ليم عم قيربلا نم ىلاخلا هترشب نولو دحلا
 علطتو ؛ةيرخسلا نم ءىث اهطلاخي مامهالا ةرظن نود.دحلا ءالمزلا ءالؤه هيلإ رظن

 اعيج مههجاوب نأ هيدل ررقت « ةرظنلاب ةرظنلا هذه لباقو ةأرج- ىف اضيأ مهلإ وه
 مهنإ 2 : ريثأتلا هبلغ اذإ هسفنل رركي ناكو « ةجاملا دنع ةقافلاب ةيرخسلالب اينأو
 . « مهيلع بلثتأ نأ بجيف ىل نيلئامم لافطأ ةعضب ريغ ءىثال

 ةبلط ناكف « صئاقنو تاتسح نم هتييرت ىف ام ىلوألا سوردلا ترهظأ
 « «نب» ىلع ًاريثك امهف نوقوفتيو ةينانويلاو ةينيئاللا ىف آدج ءايوقأ ةسردلا
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 ميتفي هنأ ناملنلا نم نوريثكلا ىأر ريرحتلاو ءاشنإالا ىف اوذخأ ام اذإ نكلو
 هتارابعو هظافلأ نورركي هؤالمز راصو « ءارألاو فطاوعلا نم اديدج الاع مومامأ
 نم ةبصع هلوح تأشنو « مهمامعأ تانبو مهتاوخأ اهلع اوملطيل هراعشأ نواقنيو
 « عالطألا هتيجس ىلع تبلثت ةغينعلا تاكرحلل هتيهارك نم مغرلا ىلعو « نيددجلا
 « هثالمز نيب رهتشاف « ةيدسمحلا باملألا ىف قوفتلل هسفن ةضاير ىلإ ماظنب دمعو

 روسي نأ بحأ هسفنل الخ اذإ ناكو « هركسأ امم مهنم ميعزلا زكيم اميرس أوبتو
 . ةدل كلذ ىف نأ ددالو « شيج دّئاق وأ ةموكح سيئر زك سم ىف هسفن

 وق ةيليثمت ةقرف ةسردلا ملظن نم مغرلا ىلع فلأ هناطلس نم دطوب ىكلو
 ىنصأ ام دنعو « ىلوألا ةرمأل هيلإ هدلاو هذخأ امدنعو « اديدش ًابح حرسلا بحي
 دقف ؛ ىربك ةذل هتكلمت ةشهدلا ثداوحلا كلن ىأرو ةنقتلا ثيداحألا كلت ىلإ
 7و « ةميظع لامعأب موقت هجازم قفاوت تاقواخت نم افلؤم الاع ًاريخأ دجو
 « لوأ الثممو اظنمو اربدم اهنق ناكو 5 ةقرف فلأ 0 . همالحأ لاطبأ ماكتب اك

 غلب دقو هتطلسب متمتيو ؛ ةديدجلا ةايحلا هذهم معني ذخأو 3 عوبسألا ىضمو

 . ةلماكلا ةداعسلا

 نأ ةجاذس ىف نظ ةدنل حاجنلا ىف دجو « ةفصاعلا عمجت رب ىف هلاح حم كلت
 هنأاكو « مهفلا ىف ءطب لكل ةراقتحا راهظإ ىف ارذح نكي ملو « اهف هكراشي هريغ
 ءامعز هلادعأ دلأ ناكو « رفكلا ةرذب هيف لازت ال ديمعتلا هايم نم مغرلا ىلع
 بلاطلا اذه لوصو ةعاس ىلإ كيرش الب نونكحي اولظ نيذلا ةبلطلا نم لوصفلا
 ةذللا ىلع مئاقلا ىرحسلا هناطلسل اوقياضت , ءادوس تاقلح ىف لسرما رعشلا ىذ
 ةيايثقلا ةقرفلا ريدم سمأ ناجوك ديسلل اوشفأف « مهئاطلس بناج ىلإ اع ىذلاو
 ٌ . ءافخلا ىف تاييردتلاو

 كلت نع ةبطغخ ىقاأو لصفلا لشدف ؛ اديدش ًايطغ ناجوك سقلا بضغ
 انه اهفلؤت ىتلا ةلئاملا كلت ىف طق رأ مل : لاقو « ةحنافلا ةديدجلا تاداعلا



 ةيلقع باستك 1 عيطتست ال ةرئاث ةبيرغ حور بير الب ىعف « ىمألا اذه لئاع ام
 . « رومألا هذه ترد ىتلا هو ةسردلا هذه

 أزه ةبطخلا تلت ىتلا ةهزنلا ةرتف ىفو « ةرابعلا هذه تطقتلاو ةضراعلا تب رط

 ليئارزد تفتلاف مثدحأ رفصو « ريخصلا ىليئارزد بناجي رمت مو ةبلطلا نم ةعاج
 6« ؟رفص ىذلا نم » : ءوده ىف لاقو

 ةدايق نم هانيقال ام ىنكي » : لوقي وهو ةبلطلا ءامعز ربك أ هيلإ مدقت
 ةرئاد ىف ةبلطلا فتلاو « ههجو ىلع هتضبقب ليئارزد همطلف « « ىنجألا

 : نيك الثلا لوح

 هيمدقىلع طاشنلا ريثك امير سناك هنكلو ؛ ةوق لقأو امسح رغصأ ليث ارؤد ناك

 ناك امو ء هيرع مد لاسأ نأ ثبلي لو « ةئيرج ةعاجش ىفو ريبك نف ىف كالو

 اريخأو هدشر دقفي أدب دقو ىيرشلا مهميعز مهيؤر دنع ةسردلا ةبلط ةشهد دشأ
 . تمص ىف ماظنلا اذه طوقس اواباقو « طقس

 رصتنلا نأ اودع مهمأ ول ًاريثك نوشهدب ال ناحوك سقلا ذيمالت ناك اعر

 . تاوتس ثالثذنم ةك اللا ىف اسورد ًارس قلتي



 6 خم

 داعف « ثقو برقأ ىف هنبا بحسي نأ ليئارزد رتسم ىلإ ناجوك روتكدلا بلط
 مالغ طق رعشي مل « هلهأ نء رمتسلا فطملا ىلإو هتفوغ ىلإو هلزنم ىلإ « ند

 هنكلو «هب اقفر رثك أ هونأ ناك . ناك رلط دوب ناو واسوا نويع وب

 هب بجست لحارع اهقاف ىتلا همأو « لبق ىذ نم قئاقحلا نع ادعب رثك أ كلذك
 . لبقتسلا نع اهلإ ثدحتب راع وف دج خت تكمصو ءوده ىف

 هيلع ةرطخ ةسردملا نأ ثداوحلا تتهربو « هرمع نم ةرشع ةسماخا غاب

 ؟ لمي اًاَف ةيهاركلا هذهو داهطضالا اذه لثم دجي ةعماملا ىلإ بهذ اذإ هنأو

 تايركذو « ريثصلا ىسردلا ملاعلا تابارطضا دعب ؟ بغرب اذام كلذ لبق نكلو
 رظانم هل تفشكتو « موينلا تددبت ةرغصملا بورحلاو حاجنلاو سئاسدلا كلت
 ديعب نم ةنيدلا ىلإ مداقلا زيمتي أك ةعساو عماطم ديعب نم زيمتو « ةحضاوو ةنوام

 ربك أ رصي مل اذإ قاطت ال ةايحلا نأ رمش « اهيلع طلستت ىتلا ةيلاعلا اهجاربأ
 ةحيرجلا سفنلا ؛ المف لاجرلا ربك أ امنإو « لاجرلا رايك دحأ ال « لاجرلا
 نكل « هرأثي نأ لع رداق هنأب رعشي وهو ًارأث هيلع نإ ؛ راصتنالا ريغ ىلإ نئمطتال
 صالخالا فرعي هنإ ؟ بتكي له ؟ ريسي قيرط ىأ ىفو « ةايملا 4 رسفي نم
 لب ءارعشلا رابك نم نيريثكلا نكل « نوريبل سانلا عيجج هنكي ىدلا قيمعلا
 قأي ىلا هس ا « تولا دمب الإ اورهتشي مل مثريك أ
 وأ سوريموه ريصي نأ ىف ددرتي نف » دجلا سملي نأ ديرب هنإ « ةايحلا ٠ ءاهن | دعب
 عمج تالفحلا ميقت همأ تناكو 5 انس هنم رئصأ ناوخأ هل ناك ٠ « ردنكسإلا

 ىثع وهو لبقتسلا ر دنكسا تالفحلا هذه ىف ىريو « امهنس نم لافطألا اهف

 نوللا تهاب وهو « قيضلا ديدشلا هلاو رس بويح ىف هيدب عضو دقو « ةئيجو اياهذ



 . «نيتبوايللا» مازقألا نيب «رفيلاج» هناكق قاقلاو ىمألا رهظم هيلع نيزح
 ني

 ءانثأ هيف ةقفشال اصف هسفنن صل ىفذخأ ذإ اهلإ لصو ىتلا ىلوألا ةجيتقنلا
 نم نأ هيلإ لّيختو « مات لهج ىلع هنأ هبدل تبث نأ هتدوع نم ىلوألا عيباسألا
 « لمعال ةريبك ة طخ عضوف « ساسألاب اثدتبم ديدج نم هلقع ءىشني نأ بجاولا
 . تاساردلا نم دوزتلل ةنس لازتعالا ررقو

 دوميو ةبتكلا ىلإ لخدب وهو ؛ كشلاو ةقفشلا نيعب حابص لك مارب هوبأ ناك
 هينوب ؟ ةعجلا موو» : هأرق ام نايب هتاركذم ىف طخي ءاسم لك ىفو « بتكلاب المح
 : ليجرف - دايرنملا -- ةقيش اهنأ رهظيو - فلدألا -- سناريت - نايسول -
 « سوخاب ىلإ من لاهاي "ىدتبت ىمو « ةيجرويجلا دئاصقلا نم ىناثلا باتكلا
 ةفللا ريضحت -- راجشألا ميعطت نع مونلاىلع ثعبي ثيدح ىلإ فسألاعم لقتنت مث
 نم مغرلا ىلع نيتسوعد بحأ ال » : رخآآ موب ىفو « « ةيمورجألا - ةينانويلا
 الجسر ناك هنأ ىل ىورب خعراتلاف , ةعاجشلاو ةينطولاو ةليضفلاب ةئيلم هبطخ نأ
 . «انابحو ابزحتمو اءداخت

 لزنلا ءاذح ىذتحي وهو تيبلا فرغ رئاس ىف لقنتي ريبكلا مالغلا اذه ناك
 ماظنلا فلأ ىنلا ليئارزد رتسم ىودج الب ءاجرو « سيماوقلا نم اماوك أ الماح
 كقاروأ منت نأ زيزملا ىداواي كوجرأ ىنإ » : الئاق هلمعل ًاصاخ اناكم ذختي نأب
 وهو هنبا ىرب نأ « بدألا بئاجت » فلؤم هل حابرب ال امن نإو . 6 ماظنلا ضعب
 ةينيدلا ةمظنأألا خعرراتو ايزينيف ىف سئاسدلا مجرات ةسارد ىلع فنش ىف نكس
 ثحبلا يئادوهو «رارسألا نم ةحسم هيلعام لكل رسي مالفغلا اذهف ؛ ىربكلا
 ةرشبلا سلجمو « يهفلا » خيراتو ةبرسلا تايعجلا نع ةديدحلا تاليصفتلا ىف
 ناكو « هتعاجشب بحيأو الورول ىد سانجإ سيدقلا ةايح ؟رارم أرق ؟ نييعوسيلاو
 ىلع ةسادقلا ىف قوفتأ ىتح اسيدق ترص ول لمفأ اذام » : هسفنل سانجإ لاؤس
 نورشيسو نيتسوعد نع هسفنل هلأسي ىذلا لاؤسلا وه 4 ؟ أوسنرفو كينمود



 لجأ خم نب عتقلا لجأ نم ال كسفن من : ةلئاقلا ةكملا بحأو « تيب »و

 عهمج فيكو هذيمالت سانجإ سيدقلا دنج فيك صاخ عونب سردو . « لمعلا

 عجما ظعأ ام » : لوقيف !اعإ هؤلعي ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ماظن نآكو « هلوح
 ىقوريبلا بتلاسنالا نوكي نأ ! . . ةءويندلا ةطلسلاو ةيحورلا ةطلسلا نيب

 . ©« ةلماكلا ظوظحلا ف كلت . . . هييليشير وأ

 ذيبلتلا كلذ لصو اذملأ ؟ فيك « ءارآلا هذحل ليئارزد قحسإ رتسم نؤح

 ؟افوصتم الاع دحاجلا مل املا جرخي لهو ؟ هيدا زيزملا ريتلوق راكفأب هاذغ ىذلا

 دقلب « عافدناو ةطاسب ف بهاذما هذهوحت بذجنيال هفوصت قف بيرغ كلذ عموهو
 ىأرو ؛لييئارزد رتسمقلق راثأام اذه«لقملا نم رارفلا ىلإ هعفدىدلا وهلقملانإ لاقي

 هجوب نأ ىف لمأي وهو لخدتي نأ دوه ىأل هتيهارك نم مغرلا ىلع ىرورضلا نم

 زابيم رتسم هيلع ضرع دقو . ةيلمعلا ةهجولا نم ىدجأو طسبأ ضارغأ ىلإ هنبا
 رتسملل ناكو «هرسل اك نيماينب نم ذختي نأ دوقعلابنيلختشلا نم ماحعوهو هلاقدص أ دحأ
 نفد نأ ىف هريكفت درجل نيماينب سفن تشكناو « اهلبقتسمىف اهاوبأ ركف ةنبإ زابيم
 تاكتونيناوقلا صوسصن ؛ اذه فخسأ ام ! ةاماحلا» : لوقي ناكو « ما بتكم ىف

 ةءاص الا ىلإ ةرسّتيم رومألا تراص اذإ ءرملا ىعتنيو رمعلا نم نيمبرألا ىلإ ةجعس
 عالطالا ىلع فقوتي ةنهملا هذهىف حاجنلاف لك عمو « ىلا رو بقلب ماعن رالاو سرقنلاب
 ةركف نع لزئتي نأ بجي ًاريبك (ينوناق لجرلا ريصي كلو «نيناوقلا ىف عساولا

 ةلواحم نم زيزعلا ىدلو اي راذح# : ليئارزد رتسم هل لاقف ؛ 6 ابظع الجر ريصينأ
 نوح ىف اورع نأ نوديرب ال مويلا نابش نإ « تقو عرسأف اهظع الجر نوكت نأ
 هدلوىرب ذإ ف سأي هنإ : اضيألاقو 2 «كيلعو مهلع دج فئات فإو « ةفيرشوةئيطب

 « ةديدع اقرط ههحو ىف نالفقي هسنجو هتأشن نأل اذهك اديعب احمطم نوك دقو
 *ىدشييال اذاملف « رهاب لبقتسم ىلإ حومطلا ىف عفتري نأىف قح ىلع هنأ ضرف اذإو
 سيلو « ريبكلا ىتاحلا بتكم وه ىذلا ديحلا دصرلا كلذ نم ساتلا ةدهاشع

 . رخآ اقيرط دعب امف ذختي نأ نود لوحي ام كلانه



 مس بلا سس

 بغرب وهو « لاحرلا فرعي ال ًاقح وهف « ةريخألا ةركفلا هذه نيماينب رثأت
 مهنأل اواشف لوقملا ءايوقأ نم نيريثكلا نأ هتاءارق نم للعت دقو « مهفرعي نأ ىف

 طاتخي نأ بجاولا نف « روهجلا ةسارد اواهاجتو مثدحو اوركفي نأ اودارأ

 دجوو « هيف فعضلا عضاومو روهجلا اذه رعاشم ىلع فقيو روهجلاب ناسن الا

 ىلع هلامعأ ضعب ىف حجني ىل ناويح ىز ىف ركنت ىذلا ريتبوج ةفارخ ىف
 . ةركفلا هذمل احلاص الثم ضرألا

 دع دع د

 لاجر نم ايكوم هفرغ ىف ىأرو.« كيردرف ةحاس ىف ىباحلا بتكم لخد
 انايحأو « هدلاو ةبتكم ىف هتاءارق ىلع ءاسملا ىف رمتساو « ةراجتلاو لاملاو ةسايسلا

 هرظنم ناكو « تايتفو نسلا تاريغص تاجوز لباقيف هراد ىلإ هسيئر هوعد

 بيج عقتمم هتر شب نولو « ىبصع مف هلو « ميقتسم هفنأو ناتسعان ناتيعهلف « ؟راس

 دقعم ءاعدا وهو « ةالابملا مدعو ةأرجلا ىىد نهنع ملكت وأ ءاسنلا بطاخ اذإو

 بصخ مدعو هيف نماكلا ءايحلا نمو « اعود نوكي نأ نم هفوخ نم 'ىثان

 ناوج نود ةديصق نيماينب أرق دقو « رهظلا اذهم روهظلا دمع نع مث هلايخ

 نعاشلا درب ىدلا بناملا كلذ ريغ ىعاشلا نع فرعي الو هّللِإ نوريب ربتعي ناكو

 «بيحملا هفلصو هعئنصت عم سانلا ث ثيدمح تقولا كلذ ىف لمورب ناكو . هرهظي نأ

 راص كلذ عمو , ىولح عئاب ديفح وهف ريقح طسو ىف أشن ىدلا لجرلا لاثم وهو

 انفع دقلو . راقتحالاو وهزلا درجع ندتل ىف نايعألا ءانبأ عيج لغو اذ

 لثع نلك لمجتللا لجرلا اذه نكلو « نيوهزلا ءاملعلاو ءايوقألاو ءاظعلا ءايربك

 حاج ىلع لدت ةريهش ةلثمأ كلانهو . اهسفن نم اهموق دمتست ىتلا ةيعيبطلا ءايربكلا

 ةقبطلا نم نوثاقلا لاجر ملاع ىف كلذ لواحي نأ ليئارزد دارأو ؟ ةقيرطلا هذه
 نم هصيق ماكأو دوسألا لمخلا نم هءايثث «سبللا ةقانأ ىف فرسي ذخأف ىلعسولا

 ةقلو نيم ءاسنلا جدحي ذخأو « رجأ طايرب دوسألا ريرحلا نم هراوجو التندلا

 ىرب ذخأ هنأ لالا ىف دقتعاو « هفتك فرط نم مهقمري وهو لاجرلا بيجيو



 هيلإ نرظني نك تاليج انايحأو تاجوزتم ءاسن نإف « رمظلا اذهل ةديعسلا جتاتنلا

 . لاجرلا نم ةرهشلا اونلب نم قحب اهملع هدسحي تاماسّتيأ ىف
 كلانهو ؛ بتكلا رشان ىرم نوج ىدل ءاشعلا هبحصي ام ًاريثك هوبأ ناك

 ليئومص كلانه ىأرو « هيدا ةعتمم ثيداحأل عمتسيو نيفورملا باتكلاب ىتتلي

 ىعاشلا لباق نأ دعب ايلاطيإ نم لصو ىذلا نوريب قيدص روم مواوزرجور

 خفتنا . مهن » : باجأف « ؟ اريثك نوري ريغت له ىل لق » : ليئارزح رتسم هلأسو

 « هل ناك ىذلا ىحورلا طاشنلا رهظم دقفو . هرعش باشو همسج مخضتو ههجو

 ع « اهْنع بيبط ةراشتسال ارتاجما ىلإ أي نأ بحي هنأ ىدنأ دقو ةنانسأ ثبطعتو

 عرش ليللا ىف داعام اذإف هينذأ اتلكب ثيدحلا ىلإ ىنصي نيماينب باشلا ذخأو
 . عمم ام نودي

 ءاقدصأ ضمب نأ ىأرف « ةدقان نيعب هسفن بقار هناذ تقولا فو سانلا بقار

 نوريثكلا هاربو هلواطتل ءاتسيضعبلاو ؛ هدودر دادسو هرطاخ ةعرسل نورسي هيبأ

 نأ نم افون هلاوقأ ىف اصلخم نوكي نأ عيطتسيال هنأ ثيحو . قاطيال امنصتم

 نم للقي نأ لواح اذإو « ةمادلا تاكتلاب هثبداحأ ىحي ذخأ دقف اكحضم ودم
 كلمتي ناطيشك ةسردلا ىف اهل ضرعت ىتلا تاناهالا ىركْذ هتءاج عذاللا لوقلا
 ديصت ىف ىريكلا هتراهم هنم تلعجام اذاف « عونملا نم ريخ مجهلا نأ ىريق
 لمق م ةيحور تاضاير اهلع ضرفو هسفن بنأ ارطخ اودع سائلا تافاخس
 عم اي رص اسلم امئاد نوك أ نأ .. رارق » : هتارك ذم ىف بتكو ؛ « الووأ»
 تناك نإو اهمامأ ةيرخس الو - هيف ركفأ ام ريغ طق ال لوقأ الو . . . ةديسلا
 . ©« ةءرخسلا ىف قوفتب دقتعت

 جاوزلل ثدعأ ىتلا ةاتفلا هل تلاقو ؛ كيرديرف ةحاس ىف هلمع بتكم لمي ذأ

 ليحتسم لمعلا اذهو ةنهلا كلتل حلصي الام ةيرقبعلا نم كل نإ , ال . ال : هنم
 ذإ حاجنب سيل رخأتلا حاجتلا نإ » : لوقي بتكو ةاجنلا ىلإ عرسأف « « كيلع
 صيق روصتنلف « تولا ىلإو دولللا ىلإ هحاو تقو ىف ناسنإالا لصي نأ هانعم



 د اله دس

 سيلو ىنودقلا ردنكسإ بورح أرق ام اذإ ىبيف هنابش باهذ ىري وهو باشلا
 لوهجم لجر وهو ترابانوب روصتتلو « مالألا هذهلايفاك اضيوعت «هلاسرف» راصتنا
 كلت لثم ةرارم بناج ىلإ هناليه تناس باذع اف سيراب ع راوش ىف اعوج توع

 ىف شيملا امأ . امالظ نوجسلا رثك أ ءىضت دق ةرباغلا ةمظعلا ىرك ذ نإ ؟ ةايحلا
 ”نإف تازجملاب ىتأي نأ نود ًايجيردت عيضي ةعيبطلل قراخ طاشن ةيور نم فوخ
 لثم باذع نم هلاني ام لداعي ال عطنلا ىلإ هقوس وأ هبيذعتل ةلحم ىلإ ءرلا دش
 . 6 كشلا اذه

 دهاش ذإ هتعرنع نم ةلحرلا هذه تتوقو « ةحارلا اسمتلم اينالأ ىلإ ةلحرب ماق
 حراسماو ةديعسلا ةءالخلا تاعاجلا كلتو « اينامأ ءاسمآل ةرينصلا روصقتلا هدلاو عم
 لبوقو « هتروصقم نم هسفنب قيسولا ةقوج ىتامألا قودنارجلا دوقي ثيح ةليجلا
 ليئارزد رتسم نأس انلا نظو ؛ ماعطلا ءانُثأ فزعت دنجلا قيسوم تناكو « باحرتلاب

 هسفن نطاب ىف هنبا رو « ىزلجيإ ثا ءاضيبلا روعشلاو رضنلا هجولا اذزوجعلا
 ورقو « تافللا ةعجاسح ىف بابشلا ةيضمتب حمسيال اعونتو الاج ةايحلا ىف ناف
 اهجوتت ىتلا ةبيجعلا ممقلا كلت مامأ رعو نيرلا رهنل ةميظملا هايلا ىف الزان رخسي وهو
 . هتدوع دنع ممالطلا كلت رجب نأ ةقلستلا راجشألاب ةاطغم جارأ



 لامعأ

 نريثكلا نأ كيردرف ةحاسب هتايح نم ةريخألا رهشألا ىف ليئارزد ىأر
 . ةبيوتجلا اكيسمأ ماتم ىلع ةيرانماب ةعيرس ةورث نوزرحي بتكلا ءالمع نم

 وريبو ايفيلونو كيسكللا : ىهو ذئدنع ةيلاغتربلاو ةينابسالا تارمعتسما تناك
 لصحو « ةرحلا "ىدابلا مساب جتناكريزولا اهدبأو « ةروثلا باوأ ىلع ليزادبلاو

 بعشلا ساو « دالبلا كلت ,جان» ىف تازايتما ىلع زيلجيالا نم لاملا بايرأ
 مهسأ ىلع لبقأو « حلاسلاو ”ىدابلا ةمدخ نيب عمجي نأ عاطتسا هنأل ىزيلجيالا

 هنم ربك أ هل ليمز عم ليئارزد ررقو . ًاشحاف ًاعافترا تعفتراف تاكرشلا كلت
 ىف ناباشلا براضو « هيف غلايم عافترالا نأ ىأر ذإ لوزلا ىلع براشي نأ انس

 عافترالا رمتساو مهسألا نم اداز ارسخ املف « مهسألا نم ليلق ددعب سلا أدبم

 نأ اههمأرل اررقف ةيزيلجت الا تاهنجلا نم فلأ وحن تنلب امهتراسخ نأ ادجوف
 . عافترالا ىلع ابراضي نأو مفادلا اريد

 باصتأ دحأ رلوإب نوتسو نوجي تالماعلا هذه ءانثأ ىف ليئارزد لصتا
 ءاكذل ًاريثك اواب بجعتو « ةيبونحلا اكيرمأ ىف مهسألا قوس ىلع نيرطيسلا لا ومألا

 ىلإ هلوصول ليئادزد رسو « هل ًاماّتها رهظأو هرمع نم نيرشعلا ىف وهو باشثلا اذه
 ىأرو « هبل ىف رحس ماد اهرارسأل ةيقيقح ةوق لاملاف ءايلعلا هتاقبط ىف لالا ّلاع
 ةيكيسعالا رحانلا تاكرش نع ةرشن عضو ف هيلإ دهعي نأ ىمألا ًاديم ىف زاواب

 ريك هنكلو جادا رومأب قيمع لهج ىلع ليئارزد ناكو ؛ روهجلا ةدئافل اهعبطو
 ىف اذيدل ًاريغص ًادلم عضوو مايأ ةعضب ىف تامولعملا عج نأ ثبل اف هسفنب ةقثلا

 ىلوتي نأ ىلع هدلاو قيدص ىرم رشانلا لجو ؛ بيجعلا دحلا ىلع هتجمل لد ةءارقلا
 ىف هتوقو ليلا باشلا اذه تابثل [ضيأ ىرم بجو . زلواب تاقفن ىلع هرشن



 هعم عفدنا نأ ثبل امو ءهل مب نأ نود هلاشع تالفح ىف هآر دق ناكو « عاتقالا

 ىرم ناكو « ىراجتتلا هلم لبقتسم نع ريبك دو ىف هييلإ ملكتو « ثيدحلا ىف
 ىلع ةيمو ةديرج ءاشنإ ىف ركفي ذخأو « «ويير لرتراوك ىذ > ةماه ةلع ردصي

 ددرتم لجر ةتعيبطب ىرم نأ الإ ةركفلاب ليئازرد بحرو « « سيتلا » لاثم

 هنم ةعرزع دشأ صخش مامأ ناك هنأ ىلع « هتركف ىف عجارت نأ ثبل اف «رذح

 ءادر تح ةوقلا اهيفف « ليئارزد باشلا هانمتي ام ىصقأ ىف ةديرلا هذه لثمو

 ىرم :ةثالث امام سأر مفديو « ةظفاحم ةريبك ةدبرج ءاششنإ نم نذإ دمالف « ىنخ

 هيف ركفي ملام كلذف هبيصن ريخألا اذه ددسي فيكامأ « هسفن ليئارزدو زاوابو

 ىم ةركف ليئارزدل تضع ؟ ةديرجلل ريدم ؟ قبتي اذاف « لهس سعأ لالا ريبدتو

 ىف شيعي هنكلو ؛« توكس رتلو ريس ةئبا جوز تراهكوأ بصنلا اذهل دن نأ
 نكلو « هعنقيو هاريل ليئارزد بهذو . ندنل ىلإ مودقلا ىلع محيلف ةدنالتوكسإ

 . ليئارزد هربدب كلذ لك « ناكمو ةعبطمو نيلساسم ىلإ ةجاح ىف ةديرجلا

 دقامتلا مثو اليوط ةمواقلا مطتسي ملف بناج لك نم نيماربلاب ىرم رصوح
 . ليئارزدل عبرو زاوابل عبرلاو ىرمل امام سأر فصن ةيمون ةديرج ءاشنإ ىلع

 خيرات أرق هتلمح ىتلا ةيرملا فو ادنالتوكسإ ىلإ ادفوم كلذ رّثأ ىلع ليئارزد رفاسو
 . نيماشلا ةدئافل ىتأت تاماغلا نأ ةطبغ ىف ركفو « ةمات ةداعسب رعشو راساورف

 ١ د

 ىتلا لئاسولل هتايرك ذب عفتناو عوورشلا اذهل دادمتسالا ىف ةريبك ةءانع رهظأ

 نم هنكمت ةيرس تاحالطصا ىرمل كرتو « هيدل ةزيزعلا ةيرسلاتايعجلا اهتمدختسا

 تراهكولو « «سرافلا » وه توكس رتلو ريسف « ءامسألا ركذب نأ نود ةءاتكلا

 لصونإ امو ؛ « روطاربم الا» هسفن ىرمو « 4 نيس»وه جنناكريزولاو ؛ « مالوم

 ريغص ًالزنم نكسي ناك ىذلا تراهكول ىلإ هداّعا لئاسر لمح ىتح ةريندأ ىلإ

 ىلاتلا مويلا ىف هتلباقمل ”ىعادق « هوح اهكلتع ىتلا ةميظعلا ةعيضلا ىف دروفستباب
 نم ناكل يئارزد مسا أرق ام دنمف « ًامالغ هيلإ لخادلا ىأر نيح بتاكلا شهدو



 دماج الجر تراهكول ناكو « ندنلب ىغم امف هلباق ىذلا بألا ىف ركفي نأ ىيبطلا

 بابشلا اذه لكىف ىأرف هيح ةيمهأب ىهابتيو ام ًاثيش هنلعب ىهاظنلا بحي ًارخاس
 . دوربلا ىهتتم ىف ةلباقم هلباقو ةناهإ

 ةبهرلا هتلشاد ام اذإ هتعيبط نم نكلو هنوخ هتعاجش نأ ليئارزد رعش
 تاونس رشع وحن هرمع نم تداز ةمظعو ةدؤت ىف سلخ «ةالابلا مدعب اروهظداز
 ىهو ىرمم نوج ةركف اهامسأ ىتلا ةركسفلا كلت حوضوو ءوده ىف حرشي أدبو
 نيرشملا ىف باش ىأر نأ اديج لمي هنكلو « ليئارزد نيماينب ةركف ةقيقحلا ىف
 ىلإ وزميو يكسحلا عدت نأ هتداع نم ناك كدا « ةيغاص ًانذأ دجي الق ءرمع نم
 . هسفنب اهنع ربعي نأ ٌدرحي ال اراكفأ نيفورعملا باتكلا

 اهنأ ةكرشلا هذه ىف زلواب دوجول ىري وهف هف ىف مخضتت تارابعلا تناكو
 . اكيرسعأ تالاجر عيجو مجانلا ىف ةحلصلا ىوذ عيججو لالا لاجر عيج نم ةديؤم
 ىتلا ةديدجلا ةفيحصلاف ةلججلابو « هدنست ةرازولا نأ 6 نييسايسلا هيلإ بذتجا ىرمو
 ةديدشلا هتبغر هتلحو « تقولا كلذ تاعورشم ربك أ ىه «يئانلا» ىمست نأ حرققا
 ىتح « بجي امم رثك أ ةيهاز ناولأب اهمسرب نأ ىلع تارماغم ةصق ةايحلا ىري نأ ىف
 اذه مدق ىلاتلا مويلا ىفو « ةساملا هذهل شهد هتقث ةلق نم مغرلا ىلع تراهكوا نا
 . هيمح ىلإ باشلا لوسرا

 لفاوق جحن « هرصع لاحر رهشأ نم دهعلا كلذ ىف توكس رتلو ريس ناك

 وأ ةليجلا هقئادح ىف مههزنيو ( ةرثؤم ةءاحر هيف نودجيف دروفستبا ىلإ نييكيرعألا
 أدبم ىفبغر ىدلا ثييلا امن دقو « هبناج لإ هبالكو ديوتر هم ىف كمسلا ديسل ممذخأب
 رصقل ةروص راص ىتح ةياور ىلإ ةباور نم ربكي ذخأو ًارينص اشع نوكي نأ سآلا
 ىتح ادج تاقفنلا ريبك ةايملا نم بواسألا اذهو ءادئالتوكسإ فا رشأ نم نوراب
 نم مغرلا ىلع نيلواقلا بلاطم لقث تحب نوني اوأدب رتلو ريس بتك ىرشان نا
 ركع ضرع هتنبا جوز ىلإ ل ىدلا باششلا ىيئارسإالا ليوقو . ةعساولا هرهش
 بالك نم ةرشع عضب هلوحو ةليمللا هتبتكم ىفف « ديسلا اذه نم ةمف ةلباقم مظع



 حرش ىلإ فطع ىف ىنصي ذخأ هفاتك أ ىلإ نيدنتسم وأ هرجح ىلع نيدقار ديصلا
 ىلع قفاوف لامعألا بحي هسفن وه ناكو «هلايخو هتسام هتبمحأ ىذلا باشلا اذه
 ىلع بحي ذإ نالربلا ىف دعقم هتنبا جورا نوكي نأ ىلع رصأ هنكلو « ةركفلا
 .دعَفلا اذهم نيماينب دعوف هيف ًاوضع نوكي نأ ةميظع ةددرج ريدم

 ًاييرقت ةليل لك ت وكس ىدل ىشعتي وهو ؛« تراهكوأ ىدل عيباسأ ةثالث ماقأ
 ةماع ناغأ ضعب توكس نآ ىنغت ءاسلا ىف « ةمءالملا لك ةايحلا هذه هتمءالو

 نيماينب مثرحس دقو « ةليج ًاصصق رتلوريس ىوري وأ « «براحلا» ىلع فزعت ىهو
 « هءايش الإ هيلع باعي ام اقح دجوب ال 9 : لوقي ىرم ىلإ هوبأ بتكو ؛ ًاعيج
 ةمئاق اهكلو « ةعساو هتاءورشمو . . . نينس ةعضب براجت هحلممت بيع وهو
 : تراهكول ىلإ ىرم بتكو « « هيف اداج ناكل مع ىلع بكتا اذإ وهو « لقعلا ىلع
 كنأ نم ةقث ىلع انأو « كيلإ هقيرط كلسي ليئارزد ريغصلا قيدص تكرت »

 ًاعيرس هتميق فشتكتس
 رثك أ هلبقتسم ىلع لامآلا قلعت اباشلباقأ مل ىنإ ةحارص لوقأ نأ عيطتسأو

 ىلع ىنثعيي ام اريثك هلازآ عيل ىلمعلا بئاحلاو ةيرشبلا ةعيبطلاب هتفرعف « هنم
 ريدج هنأ كل دكوأ ىنإو . . . هرمع نم نيرشعلا ودعي دكي مل باش نم ةشهدلا
 هيف دج فوسق ةميظملا انتركف تققح اذإو « هتافسص نم نابكلا نأل « ةقث لكب

 « . . . ردقي ال ًاقيدص

 « ةديرجلاو ىلرتراوك ةلحم ريدب نأ ىلع تراهكول ةقفاوم الماح ليئارزد داع
 بئاكم رجأتسا ىتح داع امو « ةنسلا ىف هينج امسح نافلأ هردق ابتسم حنع نأو
 دك أو «السارع سقتلبوك ىف مهفرع نيذلا نام ألا دحأ نيعو « ةعبطمو لمعلل
 نيلسارع ىلع لصحو « هعيمج ماعلا ىف رابخألا زكسم نوكتس ةديرجلا هذه نأ هل
 دقتعا اريخأو ؛ ةدحتلا تايالولاو ةيبونملا اكيسعأو ابروأ مصا وع نم ريثكلا ىف

 نيح ةدب رجلا روهظ نود لوحي ام سيل نأو « لاح نسحأ ىف ريسي ءىش لك نأ
 . فصاوعلا دشأ نيماينب سأر ىلع تبه



 ا لاا يا

 لبع فوقولا لمجأو « ىرمع لحم قراتسلا ءارو ام فرعي ليئارزد نكي |

 ةناكم ىف لحجر لوخد نأ روشت نكي لد « هسفتب هيف ام عالطتسا 7 هعصو

 " بتاكو هو « ركورك ع نسلو نوج نأ ىلع « ةجضلا نم ايش ثدحي تراهكول

 ةلجلا ىف نيمهاسملا ءابدألا رهشأ نمو ؛ '7”برحلا ةرازول ليكوو فورعم ىبايسو

 اك رك ورك هركب هنإ :لوقي ىلوك ام ناكو ) «ةريرش حور وذو نورحلجر هنكلو

 ىلا تاعورشلاب لع ام دنع أديدش اببضغ بضغ « (دراب وهو لجعلا قواسم هركي

 ًاديدش اك أرع كراعتو « هرم“ نم نيرشعلا ىف بص عم هنع ةيفخ ىف هرشان اهربد

 تاعورشم نع تفشك هنرثرث نأب همهتاو ليئارزد ىلع مولا ىقلأ اذهو « ىرم عم

 ةيكيرمألا مهسألا راعسأ تطبه [يرفت هسفن مويلا ىو « ارس نوكت نأ بحي ناك

 « ةميلس ىلوألا نيباشلا ةركف تناكو « الئاه اطوبه ةيلالا قاروألا قوس ىق

 لوزتلا ثدح راعسألا عافترا ىلع ابراض ام دنع نآلاو « ايناوأل ةقياس اهنكلو

 هقيدصو ليئارزد رسخو ؛ مايأ ةعضب ىف ريهشلا زلواس بارخلا قاحو لئاملا

 . تاهنجلا نم فال ةعبس زئافيإ

 ةديرجلا رادصإ ىف كارتشالا ىلع رداق ريغ سمتلا ليئارزد راص كلذ ىلع

 فيك لمي ال نوبدب لمت هرمع نم نيرشعلا ىف هنأ دجوو « اهلومم نم هتفصب
 لظي نأ عاطتسلا نم ناكو ء هزك سمو هلامو هءاقدصأ هناذ تقولا ىف رسفن « اهفي

 هتقعب رك ورك نكلو « ةركفلا كرحم وه ذإ ىيبط سعأ وهو « عورشلاب ةلص ىلع
 ىأر ذإ هلمتحا دقف « كلذك هتقع تراهك ول نأ ىه ةقيقح لع وأ شهدب ناكو

 ذه نم مايأ ةعضب ىف جرخأ كلذ ىلعو « صماغم درحم هربتعا هنكلو ؛ عفنلا هيف

 حاجنلا نم وج ىف نيرهش شاع دقف « ةديدش هتريح تناكو اهأشنأ ىلا ةكرشلا

 ةعيبطلل قراخ مالغ هنأ ىلع اميجج هوأو تراهكواو توكسو ىرم هلماعو « ءانثلاو

 هيلع ونحت ةرسأ ىف أشن ذإ « بيرالب ةلوهم ىف كلذ نظو « آدوبعم هسفن نظو
 بضع ىف هيلإ نورظني عيجلا راصو « ةأخل سمألا اذه ىسن نكلو « هب بجسنأو

 )١( ةيرحبلا ريزو ةقيفحلا ىف ركورك ناك .



 . راصتنالا رْأ ىلع تلح دق ىريكلا ةثراكلا ناكو « راقتحاو

 . سحألا ءىداي ىف نظ امم دابق بعصأ ملاعلاف
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 ىلع « تاحتا دق هلقتع كرحت ىتلا طباورلا ناكو « ةعاجشلا دقاف ًاتيزح هراديلإ داع
 دك أ «هينج فال ةعبسلانيدوهو هتاسمام ىف ام أوسأ فرعي مل ىذلا هدلاو نأ
 . ةرساخ ةبعل ةايملا نأب (لاق اك) لوقينأ هنس ىف لازبال نم كحضلا نم نأ هل
 نكلو « هلشف ىف ريكفتلا ريغ المع ىنأي نأ عيطتسي ال مايأ ةدع نيماينب لظو

 هسفنل شهد « أطخأ نبأ مهني نأ ةلواحو ريكفتو ةحار ىف هاضق عوبسأ دعب
 ىلوألا ةءرجتلا هذهف « ةباور ةباتك ميصألا ىلع وأ ةءاتكلا ىف ةحلم ةيغرب رعش ذإ
 اهروصتىلإ ةجاحلاب ةأك رعش ةاسأم الإ ىه نإ ؛ لشفلا اذهو ةمقولا هذهو «ملاعلل
 . هسفنل هسفن ح رشي ىهعسا ذختي الطب قلخي نأو

 ىف هتلمي نع باتكلا ءاهمإال هتلجت ىف لقي الو ذيفنتلا ىف درتي ال مالغ وهو
 هتياور لطب ىارج نايقيقو ءافاغش هب منقت ىدلا عانقلاناكو . ىمايسلا دجْلا غواب
 هلثم وهو « بتكلا نيب هتاقوأ ىغقي ةايحلا و نع لهاذ بتاكل ”نبا هلثم وه

 قاق هتفرغ ىف ةكرملا ريثك وهو « ىمايسلا عمطلا هكلمتي هلثمو « ةسردملا نم درط
 ىارج نايفيل لوألا ىسايسلا قطنلا ناكو . اريبك ابيطخ ريصي نأ ىف هتبغرل
 هتجاح ةرازولا نيبو هني دعاني ةأشنلا عيفر ليب نم مك ةظحللا هذه ىف » : أي ام
 اذإف ؟ ليبنلا كلذ ذوفن ؟ ىرلا اذه غلبي ىىارج ناييث صقتني اذامو «ءاكذلا ىلإ
 فدي ذحأ ؟ نادحتي ال رق ةروصلا هذه ىلع رخألا امدحأ متي ناصخش ناك

 ىنلا ىوقلا اذه دحوو « ةنهادلاب هيلع طلستلا ىلع لمع مت « ىغو ىوق نع دمع

 لوثيو هل ابزح فاؤينأب هعانقإ نم نايثيث نكمتو « سايارك ى د زيكرلا صخشرف
 ناشي رتسم ىدابم لوأ نم نأل حاجتنلا ف كشي ال نايفيف ناكو « ةرازولا ةساير

 اذه ىف ببسلا نكلو ةايحلا ىف لاجر لشفي دق . معن « نكمت ءىش لك نأ ىارج
 نأ ملسي ىارج نايفيث نكلو « ةءدنجلاو ةيبدألا ةعاجشلا صقن وه لشفلا



 كلدلو « هلقع ىف وأ هدسج ىف فوللا فرعي ال لقألا ىلع ادحاو ًاصخش ماعلا ىف
 دمبو ؛ 6 اهظع الإ نوكي نا ةايحلا نم هظح نأ ىم « امل حاترا ةجينن ىلإ لصو
 ةصض لشفي ةحاولا ةدشلا نم ءىش ىف ليئارزد هلعج هلطبل اجذوع هسفنل ذخما نأ
 . نايسنلا الواحم جراما ىف ةلحر ىلإ احيرج هلسرأ مث ءءاطخألاو سئاسدلل

 نم ةنس نيرشعو ىدحإ فلؤلا غلي نأ لبق رهشأ ةعبرأ ىف باتكلا ىعتنا
 لكف « تازللا نم الاخ باتكلا نكي ملو « هلهأ نم م لع ريغ ىلعو « هرم
 يح ناك ةسردلاو ةنأو نايقيق بايشك هسفنب هظحالي نأ ليئارزد عاطتسا ام

 ريتلوث ريثأت صحافلا دقانلا دجو ؟ ؛ ةيرخسلا ةجحل هءاتك ىف ذخما دقو « ًايقيقحو
 مسقلا امأ .. توكس رثلو ريسو ىرم ىدل همعم امم راوحلا غاص دقو ؛ تفيوسو
 . ةلوفطلا هاشم نم ءىث هيفف فلؤلا هعرتخا ىذلا

 ةفيرظ ةديس نم جوزتم نيتسوأ رتسم هسا ماحم راح ليئارزد ةلئاعل ناك

 ىندألا | اهقوذ ترهشاو « قيسولاب ةربخ املو « ريوصتلا بحت ادج ةليجو ةيكذ
 لباقت نأ ليئارزد زسم ترازام اذإ بحنو « نيماينبل ديعب نمز نم تمتها دقو

 فتييب لايقتسالا وهم طاسب ىلع دقار وهو موب هارت ىدلا ليخلا بائثلا كلذ
 ةكاللا ازافق هيدي ىفو هتفرغ نم لزن دقو ىلاتلا م ويلا ءارر كلا ءارك أ
 رهظم نأ ةلهو لول تمهفو ؛ التندلا نم ةعونصلا هصيق ماكأ ناطني اهو
 رهللا اهم امأ علخيو اهم قش وهو هب قثث تناك « ًاعتصت الإ نكي مل هيف ةفحلا
 دوميو ثارتك الا مدعرهكتم نع عليو باج عردلاو ةذوملا شيف « مذنما ىذا
 كالذو ؛ صالخإللا اههف فرعو « هبئاغرو هلشفو هفواخع حوس اصلخمو اطبسب
 رم ماأ نيك طق ايكي ل يقوردنكسإلا « ملا يني وه ذإ هيام
 (ةلوفطلا مالحأ ىف لمف اك ) ثحبيرمتساو أي ًايفطاع هتاذ تقولا ف لظ هنأ بيجعلاو
 ةليبتلا ةقطاملا نيتسوأ زسم هيدا تدحوأو « هصالخإ امل مدقي ةبيحي ةأرسعا نع
 غم ةقالعلا نم دجو , ىتلا دويقلاب ديقتي فكزأ نود ءاسنلا ةبح نم أشنت ىلا
 . ادج نسح اذهو ءاسنلا
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 ةطوطخم ىهو اهأرقت نأ هيلع تضرمف ةءاور فيلأت ىف لمعي هنأ اهلإ ”رسأ
 ىف وهو نربلوك اهقيدص ىلإ اهتمدق حاجنلا اهف تأر اذإف « اهنم هئاهتا درجع
 ىو « ةليبلا هتراجىلإ ةدوسلا ىئئارزد لسرأف « امادقإ نيرشانلارثك أ تقولا كلذ
 نأ ىلع نريلوك لوضف اريثي يل اقفتاو « ةيسام ةلاسر اهم هتلصو ىلاتلا مويلا
 ةدايزو « ليئارزدو اهريغ مسالا اذه فرعي الو فلؤلا مما ريغنم ةباورلا هيلإ مدقت
 . اهطخمي ةيناث ةرم باتكلا تلقت ةطيجلا ىف

 نم هب عفتني نأ نكمي ام هتعاسل ىأرف نالعإلا نف ىف ةذاتسأ نريلوك ناك
 فحصلا عيج ىف ترهظف « فلؤلا مساريغ نم رشن اذإ عذاللا باتكلا اذهلثم

 قلؤم اهعضو عمتبل ةايح نع ةياود رشف بوق نع ىنت ةريغص تانالعإ تالهملاو

 ىلع ىوتحي باتكلا نأ رك ذو « ةرهاظ بابسأل هسفن نع فشكي نأ ددرال
 نوريب ةديصقإلثاعم هنأو « لهأ فحتم اهنم فلأتي ةيح روم ةعومت هنأو عذال دقن

 . ارث تبتك اهمأ الإ ناوج نود نع
 تميبو « اهظع ىارج نايقيث ةباور حاجن ناكف روهجلا ةلجلا هذه تدعأ

 تايصخش فيو ىف اجذوع اوذختأ نيدلا ءاربكلا ءامسأل حاتفم اهنإ لبق تارشن
 راصو « باتكلا وفلؤم عهمأ لع نيريهشلا لاجرلا نم ددع مس ارك ذو « ةءاورلا
 ةليجلا هتكيرشد ليئارزد رسو « ًاعيج تاعمتجملا ثيدح عوصوم باتكلا

 ْ' .ًاريك ًارورس

 لاجر بشغف « عابتألا دحأ هب حابذإ رسلا فشتك 1 نأ ةأؤ ثدح نكلو
 رهش ذنم اوحدتما ىدلا لومجما فلؤملا نأ اوملع امدنع ادددش ًابضغ تاعمتجلا

 هرمع نم نيرشعلا ىف ىتف ريغ نكي لل ةيزيلجي الا ةيعامجالا ةايحلاب هتفرعمو هءاكذ
 مدع ةفانخسلا نم ناك هنأ ىلع عيملا قفتاو -- ةيعامجالا ةايحلا هذه نع ديعب

 كنلوأ لكو « هسفن باتكلا ةجمل نم نيبتي ال فلؤلل ةأشن رتص ىف مهكش
 هتيرختسل اعوضوم فلؤلا اهذخما ىتلا دوصلا ىدحإ مهنأ مهسفنأ ىف اونظ نيذلا
 مهذختا نيذلا امأ . ةرص ةثام ةفعاضم ةيرخسلا هيلإ اودرب نأ :ق ارورم اودحتو

(١ 



 ماق سابارك ىد زكر لا نأ ىرم ىأر دقو « مهطخس دتشا دقق اقح جدا فلؤلا

 ةلثاع ةوسق ىف عطاقو بضغف هرود هبشي رود. ةءاورلا ف ىارج نايقيشب هتقالع ف

 ىف هتقيرلم اهيلع مت فلؤلا ةقبط » نأ داقتلا دحأ ظحالو ؟ اهعجأي ليئارزد
 ملكتو ؛ « ةيعابجالا طاسوألا لج اهتلظحالم نع وبني تاعوضوم ىلع رارص الا

 مهتاو ؛ « باتكلا راشتنا ىف لضفلا امل ناك ىتلا ةلجخللا ةعدخلا » نع رخآآ دقات

 سفنلل ءاَذيِإ اهرثك أو قرطلا رقحأب روهج لع لصح هنأب فلؤلا ثلاث ”دقان

 زكرم ىف رهظيل فلؤلا هلحتني ىدلا كحضلا معرلا كلذ نم اليوط رخسو
 . . هل سيل

 لومذ ىف باغو هدد نم ةديرجلا تتلفأ ىس انلا محلا اذه ىئا رق

 ؛ ملاعلا ىف هاشخمي ناك ام دشأ اذهو ةيرخسلل اعوضوم هسفن ىأر دقف « نزحم

 الإ عطتسي لف كحضي نأ لواح . . . تولا ريغ همامأ قبب مل . . . ؟ ةيرخسلا

 هينيع ضمغأ . . . سانلا ءالؤه ةحاقو دشأ ام - ةديدش ةرارم ىف ماستبالا
 لداعلا ريكفتلا ةقطنم ىلإ لصيو ةيلاحلا ةفطاملا ةأطو قرتخي ى ادوهجم .لّذو
 ؟ اهم ريدج ريغو ةباتكلا ىلع رداق ريغ اومعز م اح وه له « زيحتلا نع ديعبلا

 ىندألا يللا نكسلو طسوتم هءاتك نإ ةقيقح ال اصلخم هباوج ناكف

 قى تاليجو تارئؤم ءاسنو ماكحو كوام نم هتلوفط تالايفن «هدوجول ىرورض

 ىلإو « ةايحلا ىف رهظت نأ ديرتو هسفن المت اعاد تلاز ال رونلاو فرتلا رهاظم
 ىلع هنأ هسفنل مسقأف « نأشلا ةريقح ءايبغألا ةيرخسم تناك مالحألا هذه لثم ٍناج
 نيفلؤلا ربك أو افلؤم نوكيس تابقملا راس نم مغرلا

 يت 2 ةديدش فطاوع ريثأت تح ةنس فنه شاع '

 نم ةريخألا لوصفلا ةايحلا ىف ققحي نأب هوحصتف امومه .نيتسوأ ةلئاع هنأر و

 . ريبك رورس ىف كلذ لبقو « ايلاطيإ ىلإ مهقفاريف ئارج نايفيق هتياور

 ايزنفب ىربكلا ةاتقلا ىف رمقلا ءوض ىلع ريسي هبراق ناك ىتح زهش ضع( ٠

 رباطتتو « رهظملا ةيقرشلا تويبلا كلت نع ىضفلا وقل اال راكا رعب مب



 هل #0 ف دسم

 ىف ةيواسقلا قيسولا فزعتو « مارغلا ديشانأ نم ةتفاخ فتن نخاسلا ءاوهلا ىف
 رسو ؛ ةنوللا ةدمعألا ىلع ةيوصنم ةريبك ٠ تايار ثالث قفختو « كرام ناس ةحاس
 ىمأ ركلاو «رعألا ريرحلا نم رئاتسلاو « ماخرلا نم هتفرغ ضرأ نأل ليئارزد
 ىف تناك ه سفن قدنالاو « وتيروتنت مسر نم روصب ةاطتم فقسألاو « ةيهذم
 ىف ةسايرلا رك اهنم دارفأ ةدع ىلوت ىتلا ىنوميرب ةلئاعل آرصق ىلاخلا نمزلا
 . ايزتتق ةروهج



 سمس اا

 ةلرعلا
 رمتسم عادصب باصي وهف اليلع لظ دسجلا نكلو هسفن نم ةحايسلا تأده

 هوبأ ررقو « خللا باصعأ ىف باهنلا نع ءابطألا لكنت « هيلع اليحتتسم لمعلا لعجي
 «اريك ًايفير اتيب ريشماهجنك آب تاباغ طسو ماهمداب ىف ىرتشاو ندنل كرت ذّيدنع
 ةتخدلا مامأ سلاج وهو ةلومجلا هئاهمأ ىفو « هيف ةلزعلا نع ضيرلا ىتفلا ثحبف
 نيبني ةراس هتخأو وه ذخأ بتكلا بيلاود نم ىصحيال ددعو ثاثألا نيب ةيلاعلا
 . حوضو ىف هفقوم

 نيرا هيلع ضبقي نأ دارأ ىدلا ملاملاو « هسمأ ىلع نيترسص بلت
 رم أشنت ىتلا حابشألا ةكلمم ىلإ رخآآ احبش » فاضأ دقو « هعياصأ ناب نم
 دارأ هنا ةعزملا لبق دق ناك اذإ ؟ اذامل نكلو « « ناوآلا لبق رطملا جوضنلا
 . اهنم ةظعلا صاختسي نأ

 . هبتك ىفو ةايحلا ىف ءاليحلا ريثك هسفنل احم اربكتم ًاعنصتم ناك الوأف
 لإ فيمن نك نإ ىف ىلا 1 نانا لك هاه اطخ ته نه نكتلوما لجأ
 نوريب نكلو - بلغت مث « هنم رثك أ امشصتم نوريب ناكو « ةايملا ىف حجتي نأ

 قطنم كلذ نأ لع - دلولا ليبن ريك ىعاش ىف ربكتلا رفتنيو نوريب وه
 دقتعي لظ هتعزه نم مغرلا ىلعو ٠ اميضو دلولا ناك الك ىرورض ريكتلاف سوكعم
 ةداسلاو نييداعلا نيثدحلا باتثكلا ىدل لاكلا نم ريخ ةئرحلا هالابخ نأ
 ةعزملا ىف ءىرجلا ديحولا كلسلا هدل لظ رهاظلا لمجتلاو « باشخ الك نيدنسلا
 البلا مدعف «اناقتإ رثك أ هلمج عاطتسلا نم نأ لع «رخآآ تقو ىأ نم رثك أ
 نوللا ةجرد ىف رييغت م ةلأسلاو « نشكلا عنصتلا نم رهظم نسحأ وه دمعتلا
 . هسفن نوللا فال



 مس اع سس

 ءافاطتقا حاجنلا فطتقيو ةايملا لجعتي نأ دارأ دقل : كلذ نم ممَأ أطخ
 وهف ةميظع هبهاوم تناك امهعو « موءىف لانت ال ةمظعلا نإ : هل لاق ذإ هونأ قدصو

 نكي مل وهو « دئاقك ل معي نأ اهف دارأ ىتلا ةظحللا ىفامالغ الإ سيل هنأب فرتعي
 ىف أطخأ دقو « هل ءالمز راتخي نأ هيلع ناكف هسفنب رومألا ريدي نأ ىلع ًارداق

 « مهنم صلختي فيك اهسالو ؛ لاجرلا ةفرعم ملعتي نأ هيلع بجيف مهرايتخا
 نمو ؛ اهماستك 1 ىنبني ةليضف لوأ وه ريصلاف راظتنالا ضرنلا اذهل بجي نكلو

 « تاونس ىلإ قئاقدلا لوحي نأ هيلع بجي نكلو « ةريغصلا رومألا ىف ريصلا هتعيبط
 ًاريثك هناسل قلطأ هنإ ؟ اذام مث . . . هل ىرورض هنكلو هيلع اليقث كلذ نوكي دق
 دلجتلاو ناتكلاو ءودهلا لعتي نأ هياع بجيف « ناوألا لبق هموصخ راظنأ تفلو

 ىف فقي هنكلو « بع سمأ وهو بذهلا ليجلا عقرتلا نم اعون نشك نأذ

 ةفخلا رهظع ام تقول ظفتحم نأ عيطتسي كلذ رسيتي نأ ىلإو « نييلوضفلا ليبس
 هذه ةذئتاسأ ريخ نم اه نيذللا لوكوفشورو زتر أرقيلو « تقؤم عانق هنأ ىلع

 هرسب ىضفيال نأ بيو « نويلباتب صتخيام لكةءارق ديعيو أرقيلو « رومألا
 . ءاقدصألا نعأل ىتح دحأل

 أوسأ ةلاح ترهظ ىلالا باسحلا ىلإ قالخألا باسحلا اذه نم لقتنا اذإف

 نمت دادس ىف اهلمعتسا هنكلو هينج ىتئام ىارج نايقيق نم حبر دقف « لبق نم
 « سلفأ نأ دعب اهمفد ىلع ًارداق اذه دمي ملو زاوابل ىرم اهعبط ىتلا مجانلا تارشن
 رك نوكي نأ ىف ةذل دجو لالا نم لاخ وهو هنكلو هيلع آنيد غلبلا اذه سيلو
 ددس اهرثك أ نكلو « سناثيإ هكيرش هدصتقا اع ةصروبلا نود ضعب ددسو
 هنكلو ؛ ندنلب سم الك بلطلاب هنوقهر ءالؤه ذخأو « نيبارم نم اهضرتقا دوقنب
 ”كدلا ”ىتفلا ههجو ىو مهلع لخدب نأ بحي سكملا ىلع لب « مماشخيال ناك
 مهتم وجني مث ةيهانتم ةطاسب ىلع لدن تارابعب ثيدحلا مهمذاجيو « ةءاربلا ةرظن

 ىف ةكرحلا نم اعون دجوت ىتلا نوالا هذه لضفب فزتعي هنأ عقاولاو ء ةبيجم ةليحب
 « اهنم سلف رخآآ ىلإ نودلا هذه عقدي نأ ىلع مزعلا دقع هنأ الإ ء ةدك ار ةايح



 ىلع ةراس هتدعاسو « حاجنلا ىف كشي ال هنأ ىلع كلذ فرعي ال ؟ فيك نكلو
 اهمعسول تارابعب قطنلا ىلع وري ناك اهمامأو « هسفن ىف ةقثلا هذبم ظافتحالا

 ىف اهاقلتتف ةراس امأ « ةيشحو ةحيرص ءايربك نم هيلع ىوطنتام لمتحا ال رخآآ

 . دئاقع اهنأ ىلع اهلبقتو ءوده

 امأ « ديدجلا املزنم طوحم ىتلا ةليجلا دالبلا ىف اهعم لوحتلا ىف ةذل دجو

 ةاطنم ةعساو ضارأ ىلع هتفرغ ذفاون لطتو « الاي روحسم وهف ماهندارب ةقيدح

 مخفلا لخدلا كلذو ريبكلا تيبلا اذهف « نازلا راحشأ اهدح ةمعانلا شئاثحلاب

 . هسفن ىف ةحاح نابضرت
 3 د ١

 فرعت دقف « ءاتدسألا ضمب ىأر ندنل ىلإ داعم اذإ تقولا كلذ ىف ناك

 لوأ رشن ىذلا « راواب نوتيل دراودا وه « هنس لثم ىف باش بيدأ ىلإ ةلسارلاب

 نم ريك أ احاجت لانو « ليلق نمزب ىارج نافثيث دعب « ماهلب اهمساو « هل ةياور
 جوز دقو « لمجتلا فرتلا ةشيع ليئارزدك شيمي راولب ناكو « هليمز حاجي
 ةليجلا هراد ىف ءاقدصألا عجو « لامالب ةمفن ةشيع شاعو ؛ ادج ةليج ةأسها نم

 . دروفتره عراشب

 رذصأ رادصو « ءارضحلا ةفيطقلا نم نواطنب ف بهذف « ليئارزد اعد
 ءىداب ىف قلق هرهلظم راثأو « التندلا نم ماك أو « ةيلح هيلع ءاذحو « نوللا

 نيماكتلا نسحأ نأب « نورضاملا ثدحن ىتح ماعطلا ىهتنا ام نكلو « ىمألا
 ثيدحلا ىف اريثك نيماينب مدقت دقو « رفصألا رادصلا وذ لجرلا وه « مثاكذأو
 هيااذح الام هتقيرط ىلع نودد ناكو « ىرع ىدل ءاشعلا دئأوع هدهع ذنم ىعانح الا

 اكلام نك « مالكا ىلإ تدمع اذإ نكلو « رعألا ادبم ىف اريثك ملكتن ال >
 ىدلا صخشلا ىلإ امئاد رظنت ثنأو « عفترم ريغ تومم ىف ملكتو . كسفنل
 تاعوضوم مال.الا ضعب ملت نأ ىشبقي « ثيدحلا ىف حجنت نأ لبقو « هبطاخم
 « طق شقانت الو ؛ ةظحاللاو عامسلاب لهم اذهو « ةيلسنلاو ةهافتلا نيب عمج



 ةامحلا قف « رخآ رمأ ىف ملكت « نحنتلف « كيأر لع كبطاخم كقفاو مل نإذ
 صرف كيلع تعا الإو « اناد اظقي ..:ركو « ريكفتلا نع عنتما . ةيعامجالا
 «اليبس كلذ ىلإ تدجو ام ءاسنلا عم ملكتو . هل لحال ا تقطن وأ « ةديدع
 ىلإ هابتثالل ةحاح ريغ ىف نوكت ذإ « ناسللا ةقالذإ ةسردم ريخ اذه نافذ
 نأ نم « ةايحلا ىلإ لخدب ىلا باشال ةدئاف رثك أ ءىثالو . . . . لوقت ام
 « . . . اماكش ءاسنلا هدقني

 راواي ناكدقف « جوزتلا بيدألا ةايح ىف سورد ضعب ىقلت راواب تبي ىف
 نأ درجمب بضني « ادينع اجوز راص هنأ ىلع « اهتم ًاقشاع هتجوز بطخ ام دنع
 ناشيعي ناجوزلاف « ةريقف ةأرما ةليجلا راواب ةديسلاو « هقاروأ ةراغم هتجوز لخدت

 هلمتحت امم رثك أ لمعيو اريثك فلؤي جوزلا ناك كلذل « ىناورلا حارأ نم
 3 هسفن عرب يلو « هتأرما عم ايسال بضنلا عيرس ايبصع راصف ؛ هاوق

 وهف « ءاسلا قاتدنماو هءالمز ىرب نأل ةحاح ىق راص « هلقع ددجي ىكلو

 ًاقح بيجعلا نم » : لوقت راواب زسم تناكو ؛ 'مهتيؤرأ جرخي وأ هندل مثوعدب
 ىمستو « بالكلا ريغ بح ال ىمو « « لللا ىسفت ف توشميي نيفاؤلا نأ
 ظحالو . ةايحلا المب ال اذه لثمو « ةبلكلا اهوعدب وهو « « ورجلا » اهجوز
 "ىثانلا جاوزلا نأ ؛ ركفلا ملت هنكلو ىلايخ لجر وهو « ليئارزد نيماينب
 . بملا ىلع ارطخ حبصي دق بلا نع

 نيتسق فلأو « ةفرنلاو تابانلا نيب هتقو مسقيو بتكي وهف فيرلا ىف امأ
 «ريفصلا قودلا» م ةيعاتجالا ةايملا نع ةءاورو نايسول وأ تفيوس لاثم لع نيتيدقت
 اذامو ريغصلا قودلا » : ةراسل لاقو ناونملا اذه نع ليئارزد رتسم هوبأ ضرب لو
 نأ ةقيقحلاو اهبأ مالك نع احفص ةراس تب رضو « «تاقودلا ةايح نع نب فرعي

 ىف تالابقتسالا فصو ىف ةذل دحي اعإو اًئيش تاقودلا ةايح نع فرعي ال « نب »

 ةينآلا اهطنت دئاولاو « ةضفلاب ةالحلا ةيثمرقلا بالما ىفمدخلا قرفو ةيكلم ةماخن
 ةمئاق ؟ران لسرب توقايلاو ناجرماو « ءاسنلا قانعأ ف سالا راهمأو « بهدلا نم



 دع جواس

 قودلل راقْلا ىبلارع نم لصت سانانألاو لاقتربلاب ةلمش تايرملاو ةذيذللا تال وك لاو
 ىلع «نب» لمح رداتلا ريغصلا روفصملا كلذ ناف --نامنملا يسال كت نامسلاو « ريغصلا
 ؟ ىرخأ هذه - ةسدقلا ةبيجملا ةهكنلا كلت » رثنلا نم ةديصق ةداتكا
 لك انأو تومأ ولآ ! اهماونأ حتفت ةنجلا نإ : كوجرأ - ىوذح نوذتحتلف
 لمجتلا قينأألا باشلا نوكي نأ قئاللا نمو - « ةواملا قيسولا تان ىلع نامسلا
 . ةعنصتملا ةفللا نم عون اضيأ اذهو مهلا نم ءىث ىلع

 نم تأدهف « تاهنملا نم ةئامسمخي باتكلا اذه نريلوك رشانلا ىرتشا
 : لوقت هيلإ تبتك ةراسنكلو اريبك باتكلا حاجم نكي ملو . ام اتقو نيبارما ةرئآث
 نأ متل كنإو « هلوقأ ام لك اذهو راظتنالا روهش ىلع ضوع كلباتك ةءارق نإ »
 حتادلا سانلا هل ليكيو ىدبألا ىف كباتك دج بهذن اأو كترهش لع قلعم ىلق
 نم فن مقاولاو « . . . ! ةئاملا ىف حاجنلل اريثك متهنال كنأ رعأ ىكلو
 اذه لبقي هنكلو اقلطم هل ةميقال ىلئاملا حاجنلا نأ نيماينبل ةثيدحلا تافاشتك الا
 . هريغ دحي مل اذإ حاجتلا

 ةقفش ريغ ىف اماكحأ ردصيو ءابطخلل ىتصيو نالربلا ىلإ بهذ انايحأ ناك
 وهو جنناك ثمعسو ... بولسأ ريغ نم هنكلو ةباطحلا ىف مدقتي لبب نإ :  لوقيف
 بحيأ تادروللا ساهم ىفو ؛ ىداع ءىثث امئادهلا وقأ ىف ىل رهظي نكلو مظعبيطخ
 ابيع هلمج امم 6 ىتاتتم » لاثم لع ةئشكلا ةطاسبلا نم اعون همالك ىف نإف قوللاب
 ساحم ىف نيفلتخم نيبواسأ دوجو وه دحاو ءىث ىل حضتيو . ...ارثؤمو اديدجو
 نيعونلل الاثم برضأ نأ ىلع لجألا ىب دتما ول مزاع ىتإو « تادروللا سلجتو مومملا
 ةديصق ذخما لعألا سلجلا فو «ىل اذومن ناوج نود ةديصق ذخمأ ىندألا سلجلا ىنق
 : . « دوقفلا سودرفلا

 امامو نوكت فيك ليختي نأ لواحي الراح ارثأتم تافزشلا نم جرخي. ام دتعو
 ةمشن « هتوص ةمنت اهسالو ئاقولل حضاولا هضرمعو « عقدن ال ىتلا هتجحو هتحاصف
 ةَأْخ عمليام ةهمدبلا ةعرس ءاوضأ نمو « ريصماءآلاك قزعام ةنوشحلاو ةيرخسلا نم اهبف



 دل ناب ل 00 ىأت اريخأو - : نويقيرلا ةداسلا اهلي ىلا

 . بازحألا عيجج نم ديدشلا

 ءاليخىف ريست دايللا هيف «سانلاب ةصانلا عراوشلا نم عراشى هسفن ىلإ دوعيو

 ءالؤه لك نال ليئادؤد مسا نإف « نيترتكم ريغ هب نوكتحي ةرالاو « ةفصرألا لع

 لوهجل ٍبيررغ مسا وه قيرطلا نوألع نيدلا زلجيالا



 "اا

 جلا

 بجو « هيف رارمتسالا نكي ام رمعلا نم نيرشملاو ةسماخلا ىف ةلزعلا تسيل

 ليئارزد ركف ؟ فيك نكلو « ندنلىف ةيعامجالا ةايحلا ىلإ ةءاذج ةقيرطب ةدوعلا

 ىف ةليوطع ةحايس ةلواحلا هذه قبست نأ بجي هنأ همدا ررقت مث « اريثك كلذ ىف
 : ةدع بابسأل كلذو « دالبلا جراخ

 نم وحل ةيفاك روهش ةدعف « ىريكلا ندلا ىف اعيرس نوسني سانلا نإ
 دجوأو ؛ أده دق نوكي هسفن ىرعو « ةءاورلا ةحيضف وأ ةديرجلا لشف ةرك اذا
 ةقباطم اهتداوح عقتو « تالحرلا فصت ىتلا دئاصقلل اليم سانلا ىف نوريب دروللا

 ىتلا دالبلا ةرهش نم بتاكلا ديفتسيو « هعابتا بحي لثم اذهو فلولا تالقنتل

 هتأشنو « هفالسأ ةأشن تأر ىتلا دالبلاب فاوطلا ىلإ ةجاحلاب رعش هنإ مث ؛ اهم رع

 نمو « كلذك ةوق عستم اهنكلو هقيرط ىف ىريكلا تابقعلا نم ةيدوهلا»

 قيرطلا عبتي الأ ىأر كلذل « سعألا اذه ىنعم مهفي نأ لاح ىأ ىلع ىرورفلا

 بهذ لب ايلاطيإو ارسيوسو اسنرف قيرط وهو « ىربكلا تاحايسلل ىداعلا
 ضيبألا رحبلا ىف رفاسي مث « اليوط اهف هدادجأ شاع ىتلا اينابسأ ىلإ ةرشابم
 . ملشروأ ىلإ جحيو ايكرت ىلإو نانويلا ىلإ طسوتلا

 رمتست ةلحرا ىعذ ىذلا هببأ ةقفاوم لع لوصحلا ىف ةيومصلا هجو ناك

 ىلإ ةراس تبطشم دقو « ىحاونلا عيجج نم جوع لهكلا لجرلا نكلو « نيتنس
 موقيو نيماينب قفار نأ دارأف « ثيددسع 1 وه اهخأل قيدص ىزاجيإ باش
 راصتتالا ىلع امئاد سلا رؤي ليئادند رتسم نأ ىلع ؛ جاوزلا لبق ي ريكلا هتلحرب
 50 0 ل ةنسم نم هينون رهش نه ق ناباشلا رفاسو ٠ مس نأ ثبلب 0

 بحيو « ةفيلعقلا نم هتيقاط ىف زوجملا اهديسو ماهمدارب بحي وهف هرفسل ليئارزد“



 «قلار» نيريغصلا هبوخأ ب اجيإو ةراسل اهترسيرىتلا ةليوطلا خيداعألاو همأ ةرر
 مالا هلباقي نيكو ؟ابوبح اذه لثم ىوأم كرقي اذاملف « هنامرتحي اناكو هب «مج»و
 زيلجتإ نم رثكأ أ مهسنجل نوبصمتلا ةطلامو قراط لبج زيلجإو « ءاجرألا . حمقلا
 ره هتكلو ؛ ءايريكلا ةدشو ةيساسحلا هسفن ىف فرعي وهو ؟ ؟ مهسفتأ ندنل

 . « نيمانملا بيصن نم تارماغلا نإ » : لاقو هيفتكأ
 طابضلا نابش شهدأف « هتحايس ىف ىلوألا ةلحرما حمو قراط لبج ىلإ لصو

 هل نأب رخفي حاس لوأ وهو ؛ دمع نع ثيدحلا ىف هنانلابمو هرادص رارزأ عونتل
 لعفي « ءاصع ريغ راهللا ف اصتنال ةعاسلات قدام اذإف (؛ ءاسلا ىف ًابصعو حابصلا ىف ًاسع

 اهذفاونو ءاضيبلا اهتويبو اينابسأ هتبمأ دقو . هسفن نم رخسي وهو ادماع كلذ
 «انيزور ”لقم ةفرش لكى فو « «وراجيفل » "لش عراش لك ىفو « ءارضحلا
 ةسراحلا تعب ةئيه ذخاو حرس ىنب شرع ىلع ننلج ءاز ا رصق راز امدنعو
 اذه 2: الئاق باحأف ؟اينابسأ برع لسن نم وه ل لم : هلأست نأ ىلإ زوجملا
 . لوقيام دقتعي هناكو ©« ىرصق

 همسا ىزيلجتإ وهو ًاسفانم هل دجو « ةلحرلا نم ةيتاثلا ةلحرلا مو ةطلام ىف
 ىف ىلتايني سنربلا بلغو « تيك ارا ةبعل ىف ةيماملا لاجر بلغ ىالك سميج
 رظنلا ىعرتسي الحر ناكو ؛ هيتراكيرالا ةبعل ىف ةيسورلا ةيضوفملا لاحرو « درايلللا
 ىل » : لوقي هيبأ ىلإ نيماينب ب بتكو . ىرخأ ةحلسأب هتلتاقم نكع نكلو
 « مثرقتحي وأ هيف ةرهم مع ايف مهلع بلغتي نأ امإ هياع بجي لاجرلا ىلع ءرلل طف
 نيفورعم كذب ان رصو ؛ ةيئاثلا ةقيرطلا كلسأ انأو « ىلوألا ةقيرطلا كيسي «ىالك »و
 ىلع جرفتأ نأ ذي سمأ ف « ةيدبلا ءاكذ نم رثك أ عنصتلا حجم دقو « يما ىد
 هتساج ىف باش اطباض تيأرو « اهنطقتلاف ىدق ىدل طقست ةر ,كلاب اذإ تيك ارلا بعل
 ىف ةرك فذقأ ل ىنأ ثيح نيبعالل اهلاصيراب لضفتي نأ عوضخ ىف هتلأسف دوج
 ناكو . « طابضلا ىداوت ىف مويلا ثيدحلا عوضوم ىنم لمعلا اذه راصف « ىتايح
 وهو سانلا مامأ ءاليملا رهظم هنبا ذختي اذا لءاسنيو هسأر زهم ليئارزد رتسم



 دل مجال

 ىتح ةطلام ىف هتيهارك ىلع سانلا لمس نيماينب نأ عقاولا ؟ لزنلا ىف طيسبو ىيبط
 . « مجسبتلا نيمللا ريخصلا ىدوهيلا كلذ » مهمدان ىلإ اوعدي نأ نع اولدع طابضلا نا
 ةيسلدنأ ةرتس سبال وهو رباك لل ةديدع تارايزب ماقو ؟ كلذ ملهم يف وه امأ
 فصن هعبتو « رلطلا سوق ناولأ عيج هيف امازحو ؛ نم [واطنبو ةنشكرزع
 ىف ماعلا مي احلا روزي نأ ىلع ٌورجو « مويلا كلذ ىف لامعألا تفقوتو « ناكملا
 كحضلا ىف ذخأ ىتح هآر نإ اف ؛ طالتخالا ليلق دماح لجر وهو سباللا هذه
 نع مهدمبت اهنأل « تاغلابملا نوبحي نيذلا مث ادج زيلجت الا دشأ نأ كلذ « هب قلعتو
 . مهسوفن ىلع بلغتي ىذلا لللا

 رارزأو « مدلا نولب رأ صيق ىفو « نيينانويلا ناصرقلا ىز ىف ةطلام كرت
 ةققاطو « تاسدسلاو رجاتملاب ىشح مازحو « نلشلا ةعطقك ةريبك هضفلا نم
 ىالك سميج هقفارب ناكو « ةطرشألاب نادزم ءامسلاك قرزأ لاورسو « ءارح
 نورعب دروللا براق داق ىذا اتيت مداك امهقفاريو « ديدج هل رصن اذهو ؛روهغشلا

 عنقي ناكو « ةثالث وأ نيلجر رجنحلاب لتق ء اهلهأ نم بيج لجر وهو ٠ ايزينف ىف
 نييناثويلا فص ىف براح نوري ةافو دعبو ؛ ىعاشلل نمستسيل تاليملا تايتفلا
 ىف وهو ء ام ببسل ةطلام ىلإ كلذ دعب لصو مث ؛ ةينابلأ ةقرف سأر ىلع
 : دىدش سّؤب

 نويلغ ىف نخديو « ةماملا سبلي ذخأف ؛ ةدابعلا بح كارتألا ىليئارزد كح
 مهليم ىف مهتاداع تناكو ؛ ناوبإالا قوف دمت وهو امايأ ىضعيو « مادقأ ةتس هلوط
 اهلاع ىفط ىتلا هتعيبط ىف ضايقنالاو ىخارتلا يناج عم قفتي امم فرتلاو لسكللا
 ايزماجما سيل هنإ : اشاب دمم هل لاق دقو . ايئاهن هيلع ضقي مل نإو « ىبرغلا طاشنلا
 « ةيقرشلا عراوشلا كرس بحأو « ءوده ىف ريسلا عيطتسي هأل « ايقيقح
 لبطلاو ؛ ةالصلل نْدؤملا ءاعدو ؛ نأ ولآلا ةجهمو صاغشألاو سباللا عونتو
 نم راطإ هعبتي ىدلا نادزلا روقولا لججلاو « ةلفاقلا لوصو نلعي ىذلا ىثحولا
 رثك أ ارهظم ةأْغل ملاعلا ذختيو « عماطلا ادهش رظنملا اذه لثم ىفو ؛ بارعألا



 دهسا مة ااسس

 ىدحإ وأ « نا صصق نم ةصق ىف شعن اننأكو « ةقيقحلا نع ادميو ًاقمع

 . ةليلو ةليل فلأ صصق

 « سدقلا تيب وح اهجتم ايروس قرتخا نأ دعب اسويعو ايدج رظنلا راص
 ضعب ىلإ فرعتو « ةقرحلا ةلحاقلا ىضارألا قفاوب اع ءانع نود هحور تنولتو

 مهطاسي رحسو « مهمراضم ىف هوفاضأو « اهويش هب بحرف « ةلاحرلا لئابقلا
 نأب ريكفتلا ف ىربك ةدل دجوو « ةيمينطلا مهتقرو مهكواس لاكو « ةليبنلا
 ءالؤه لثم ءارحصلل ةداس اوناك ةنس فالآ ةتس وأ فالآ ةثالث ذنم هفالسأ

 ؟ةيندلا ىف قيرعلا ىضالا اذه لثع رخفت نأ عيطتست ةءزيلجتإ ةلئاع ةبأق « ةداسلا

 حبش نيبني نيح لكى و « ريط الو تابن الو عبانم هيف سيل الحق ايداو عطق

 « ةأْخ نيح ىلعو « ةقرحملا ءاقرزلا ءامسلا مامأ نوتيزلا راجشأ نم ةجرعتم ةرجش

 ةيرجح ةنيدم ةلباقلا ةيضحلا ىلعأ ىف ىأرو « ةقيمع ةءواه ةفاح ىلع هسفن دجو

 ناكو « ةيلاع جابأ رخآو ناكم نيب هلع فرشتو « ةتنسم راوسأ اهطوح ءادزج

 هيلع فقو ىذلا عفترلاو « ملشروأ ىم ةنيدلا هذهو « هتتوشخ ىف ادددش رظنلا

 . نوتيزلا لبج وه
 ناكو « هسفن ىف ًاريثأت هتايح مايأ رثك أ وه « اعوبسأ ملشروأ ىف ىغمأ

 ىلع حيسلا ىف ركفي نأ بحأو « سدقلا ربقلا مامأ مكريل بهذو ؛ الاب هرثأت

 ربتعاو « ًايحيسم ىدوهلا نوكي ال فيك مهي لو « باش ليئارسإ ريمأ هنأ

 اذهل ابر جرخأ ىذلا سنجلا دحم نع الوزنو « قيرطلا فصتتم ىف ةفقو كلذ
 ةصق لفط وهو بحأ دقو ؛ لح ىف وهو ليئارسإ كوام روبق ىلع فقوو . ىلاعلا

 ذقني نأ رشع ثلافقلا نرقلا ىف دارأ ىدلا ىورلأ ديفاد وه ©« ىدوهم باش
 5 مهنأ ىلع « رصعلا كلذ ىف دوهلا ناكو « كارتألا طلست نم هتدلج ءانبأ

 دحأ وه ىورلأو « رسألا ريمأ وه ؛ نيزح بقلب بقلي امعز نوراتخي ء عضاخ

 ىف ىثنم وهو « بعشلا اذه ءانبأ دحأ وه ليئارزد نيماينب نأ اك « ءارعألا ءالؤه
 ةقيضلا ةحاسلا هذه ىف ؟اًضيأ رسألا ريمأ وه نوكي الهف « هدا ةوبع هالب



 اس "ا ل

 بتكي نأ ررق « ةحوتفم نوكت داكت ىتلا روبقلا هذه مامأو « رخصلا ىف ةروفحلا

 . دنلا ذنم اهأدبو : ىورلأ ةصق

 ىلإ لصوامو الإ هقبس ىدلا هتخأ بيطخ لباق ثيح رصم ىلإ نيطسلف كرت

 هريكفتب ةدوحلا وج لظأو ؛ مايأ ةعشب دعب فوتو ىردجلاب ثيد م بيصأى تح رغم

 المت داعو « بتكي لظو ةرخابلا ىف هسفن ىلع بابلا لفقأو « نزحلا نم ةراسياصأ امف

 « جنماف ىنيراتنوك " ىرخلاو ةيدوهيلا « ىورلأ » ةصق اهدحأ نيياتك تادوسع

 ىسايسلا عمطلا نع ىارج نايف ىف ريع دقو . باش ةصق ىارج نايميمك و
 ليئادزد دو ىذلا باشلا ىعاشلا ةروس ىعف « جنملف ىتيراتتوك » امأ « اهفلؤل

 ىلع باتكلا اذه امئاد ريتعأس » : لوقي بتكو هءاتكل ىليئارزد حاتراو « هنوكيول

 . « دف فلؤم هنأو ىزيلج الا رثنلا ف لالا لائم هنأ

 عيطي م ةعيدب ةنأدبب ءقدتبي ىارح ناييقك هنإذ اذف سيل باتكلا نأ لع

 هنألاور فلشفي وهف هنامانم ىف ريكفتلا ريثك ليئارزد نأ ثيحو « لامرلا نيب

 هسفن ىف هتقثب ظفتحي هلثم ىنيراتنوك نكلو « هتايح ىف هيف لشفي ىذلا ناكل ىف
 ةئيدحلا ةفسلفلاف «ءامدقلا همامأ ىنحنت ىذلا ردقلا ىف دقتعأ ىنإ » : لوقي وهو

 لبق هنأ دقتعأ ىبنكسلو « كشلا حور ناسن الا بلق ىف تقلخ ةيحطسلا اهتافاشتك إب

 ردقلاف ءاقيدصت لهسأ حبصن اقمع رثك ا انرص اكو «الايخ ليلا دوعيسب دعب مز

 لجأ نم لاضنلا ىأيال نكلو رس ءىش لك ... ةعيبطلا ىم اتليغرو ؛ انئبغر وه

 . « ليلدلا الإ سلا اذه نع باجيلا عفر

 طالتخا ىأر ذإ « قرشلا ىف هتحايس نم ليئارزد اهب ىتألارلاملا ةروص ىم هذه
 رس ءىث لك : ةمكملاو ؤنتلاو ةفرعلا ةنوعص مهفو ملاسصلا براشتو بوعشلا

 طلستت نأ عيطتست ةءوفلا ديلا نأب جاومألا مطالت نم مغرا لعددقتلا ةيكلو

 هدسقي ىذلا ءىطاشلا ىلإ هكلفب ريسيس ةقاش ةلحر دعب ليئارزد نيماينب نأو

 .. سارا ديدش ايوق نوكي نأ طرشب

 - و « طوابلاراجشأ قاروأ تطقس دقو ؛ ربوتك أ ىف ماهندارب ىلإ لصو



 هينيع ن اكو لءاضتي ذخأف ةءارقلا نم هرصب بعتو « ىليئارزد رتسم ىلع ةلوهكلا

 فقتسو جوزتت نل اهنإ اهخأل لوقتىهو نزحلا ةدش ىف ةراسو ؛ اتيلظأ دق نيتملالا

 ليئارزد راحو « ةدوعلاهذه مالآ نم اًثيشبيحملا اتيت دوجو فئخو . اهتايح هيلع

 دروللا راح كرتي ىدلا لجرلا نكي ل هابأ نكلو « هسعأ ىف ءىثلا ضعب هب أ ىذلا

 لهأ نم لجرلا اذه دجوو « دودحم ريغ هدل المع هل دجوأ كلذل « ةقاف ىف نوريب

 هنالك ىلإ ىغصأو « توعب وهو ىعاشلا مف للب ىذلا ةليوطلا براوشلا وذ ايزينف

 لالظ ىف ىبونملا قالمعلا اذه شاعو « اداه ىوأم « . . . اَذَأ . . . اتسجوأ »
 . ةيزيلجي الا ءامسلا



 ا

 : بهاد
 ةيراخع هلآ ةنحخدم روصت نأ اريدح ناك »

 ىنلا دوقتلا ىلع ايروتكيق ةكللا ةروص نم الدب
 © اهرصع ىف تبرض

 ليوتيس تربزوأ

 ةمالع ريغ نم ةروصلا هذه ىلع دمسا بتكي نأ ررق دقو ) ليئارزد ركف
 ىف ةليوطلا هتلحر ءانثأ (ايبتجسأ مسالا رهظم لمجي امم مسالا ةيقبو لادلا نيب لصفت
 ىسايسلا ةايح نأب رعش ريكقتلا لاطأ الكو « هلبقتسم ىفو ةيشالا هبراحت ىفو ةايحلا
 ىتلا قيرطلا ىف ركف اذإ ىضم ايف ناكو . ةيقيقحلا هتداعس اهف دجي ىتلا ةايحلا ىه
 ىبدألا دجلا نأ فرع دقف نآلا امأ ؟ لمعلا مأ ؟ ةءاتكلا : الئاستم ددر اهكلسي
 بغرأ ىننكلو ىعماطل نامألا ةماص وه رعشلا نإ» : لوقي داصو « هتلغ ىوربال
 بهجيو « اهعبقي ىتلا ةقيرطلا ىف ددرتلا هجو نم نكي مل كلدأ « «هشك أ ام لمعأ نأ ىف
 ىغاملا ىف عضو ىدلا باختنالا ماظنف  لانلا ةبعص ةمهلاءذهو ؛ نالربلا وخد نذإ
 نالربلا ىف اوضع ريصي نأب دلولا قيرعلا ىتفلل حمسي ةيطارقتسرألا ةقبطلا ةدئاقل
 نيذلا كئلوأ نود لوحي ىكل اصيصخ عضو هنأ رهظي نكل « دشرلا هغواب مون نم
 ربوتك أ رهش ىف فقولا كيلإو , ىيئئادزد نيماينب لاثمأ ةيماظن ريغ ةءادن اوأدتبا
 . لجستلا باشلا اذه مامأ 181 ةتمع

 يتقي تامطاقلا باونق « ندلا باونو تامطاقلا باون نيب ذيل الوأ بج
 « لقألا ىلع انلش نيعبرأ اهلشد غاب ىتلا ىضارألا كالم مثو ء نوفرصتلا ديلا وعضأو
 تاوسأ ىرتشيخشرلا نكي لف « ةعطاقم لكى ةدحاو باختنا ةرئاد ىف كلذو
 مهمنك ةحلسم تاياصع رضحي نأب هل نداعلا نيبخانلا باهرإ اًضيأ مئاللا نمو مهئاوبإو مهماعطإو مملقنب موقي لب « ناكم لك ىف نوحشرما لمفياك طقق نييخانلا



 اذه لكو « ءوده ىف مهماوسأ نويانلإ امد ىلسي ىلا ةمفنلا نم ٌبارتقالا نم
 ىق نددعقل 1807 ةنس ىف تاباخشنالا تاقفث تنلب دقو" ةنيثك ثاقفن ل

 هنود. الإ اينغ سيل وهو ليئارذدو. . نهي فلأ ةثاسخ ريفكرو نع نالربلا

 دعاقلا هذهف « هتمظاقم نغ ةناينلا فرشل ةبجاولا تاقفنلا عفدد نأ عيطتسيال

 تاسلمحلا ةعاق ىف زامهملا سيل ىف قحلا ممل ريصي ندلا كاللا ةارسل اهلك تناك

 7 هنق ركفي الأ بجيو نسألل ايو هلوانتم ىف سيل هدوت ىنلاقينألا تق لا عزو

 ءىدتبلا باشلا ىلع اريثك كلذ نم لهسأ سيلف ةنيدم نع ابئان ريصي نأ امأ

 ققح اهل ىتلاو « ةلثم دالبلا ىف ندملا عيج تسيلو « ةيوق تالصب عتمتي ؟ ال ىذلا

 قح جاتلا حنم رودويت ةلئاع دمهع قف « طق ةيماظن ريغ ةقيرطي تريتخا ليثقلا

 اذه ىنلأ تراوتس ةلئاع دهع ىفو « صالخ الا اهف فرعي ىتلا ندملل باختتالا
 ىريكلا ندلا ضعب تراص اذكهو ؛ ةَأْك تفقو ندلا هذه ةمئاق نإ ىتح « قحلا

 ىهو ؛ دوجولا نم ىجمتداكت ىتح ندم تطحا اهيب « ةلثممريغ اريخأ ترهدزا ىتلا
 باختنالا قح ندم دج وتو « ليثْملا وح امل ناك « ةتفعلا ىرقلا » مساب تفرع ىتا

 هيلإ مغ لزانلا ا ملا دبي يوتا ام 1 «ةنيعم ال: ناقل ل رسما

 ىأ « 6 تايالنلا باحسأل » باغتتالا قح ناكاهريغ قو « تاوصألا هذه

 دج ىرخأ نك امأ قو ؛ رانلا ىلع مهءانإ اولغي نأ نوعيطتسي نيذلا كئلوأل

 نيرشع وأ رشع ةسخغ ىلع نوديزب ال ءالؤهو « نهلا فئاوطو ةدمعلا وه بخانلا

 دحأ ىلع نيبخانلا دع ديز ال ةريبكلا ةتيدلا ةريندأ ىفو ؟ رثك لا ىلع ابخان
 نايب دروفاتس نع حشرم وهو ؛ هتاركحذم ىف نادبرش رك ذو . ًابخان نيثالثو
 ,« اهنج 1.١7 7 تانلش هو تاهنج © مهنم لكل ابخان ؟4 م١ : هاقفن

 هينملا عضيو « للا كالمألا بحاص براحي دنحلا ىف ىرثي ىذلا لجرلا ناكو

 «لافطأ ةعبس هل ساّحنل موللا لاكي له » : نوادسنال درول لاقو . هينجلا مامأ

 ةنبم دوقعلا ىاحم ضعب نهنماو . © ؟ هينج ةئاّس هتوص ريظن ىف هيلع ضرعيو
 بزملا ىلإ دمقلا اوعيبيل ندنل ىلإ مهم نويهذب مث « نيبخانلا نم تاباقنلا ءاشنإ

2( 



 نكت مل« ةحوتفلا » ندلاب فرعت ىتلا ندلاو . هريغ نم رثك أ عقدد ىذلا

 لمأ الو « ةعطاقلا ىلع ةرصاق اهدعاقم « ةلفقملا » ندملا امأ « دوقنلل الإ ةحوتفم

 تالئاملا ظفتحمو . بيرق وأ نبال اهف فرصتي كللا بحاسو « اهف لاضنلل
 ىوذ نابشلل اهحنمت « بيملا ف ندم » ةمضيب رارحألاو نيظفاحلا نم ةريبكلا

 . ةيادبلا ممل دهمت نأ ىرت نيذلا بزحلا ءاضعأ نم ءاكدلا
 باختتالا قحو « ةموكملا كالمأ ىف رئاودلا نم ددع ةرازولل ناك ًاريخأو

 منلاب نيبخانلا اهف ترتشا ىرخأ رئاودو « امل نيمياشم لاجر ىلع رصاق اهف
 نيظفاحلا ةداسلا ندم ىلإ ةنيزحللا ندع تفرنع ىتلا ندملا هذه انغضأ اذإف « بصاتملاو

 تود نينيعم مومعلا سلجم ءاضعأ اثلث نوكي ةماعلا تاباختنالا ىف نأ انل نيبت

 محلا ف نيظفاحلا بزح لظ نإ بيجعلا نم سيلف « ةرازولا ةطساو لاضن

 . يحلا نع هداعبإ روصت لهسلا نم سيلو « ةنش نيمبرأ
 باوبأ متف ىذلا لسلا ناف ء سذتت 1816 ةنس ذنم تذخأ دالبلا نكلو

 عناصملا باحتأ بارخ ىلإ تدأ ةيعانص ةمزأ ثدحأ ةيبروألا لودلا ةراجتل ارتلجمإ

 نيظفاحلا ةموكح اهتضرف حمقلا ىلع تعضو ىتلا ةءاجلا نيناوقو « روجألا لوزتو
 راعسألا عافترا ىف اببس ندملا ناكس اهربتعاو « فيرلا ىف كالما راغص ةموكح مو

 ةراهم رارحألا رهظأو « باختالا ماظن ىلإ رثك آلا ىلع دالبلا ف لاخلا ءوس ىرنعو
 ةكرح سأر ىلع هسفنأ اوعضوو ؛ةيباختنالا مهل اساسأ تاداقتنالا هذه ذاخما ىف
 ةئفعتلا ندلا كلت اودجو مهنإ مل لاقي دقو ؟ باختنالا قح ىف عسوتلا اهب داري
 نكلو « اهنم ديفتسي مهمزح ناك ام دنع ادج ًاتسح اماظن بويجلا ندمو

 عيج ملباعي ىذلا وهف باختنالا ماظن حالصإب ةاداتلا ىع ةثيدحلا ةخرصلا

 اذه رودص درجمب هنأ تايتفلا عيج دقتمي » : ثيعس ىندس لاق دقو . ضارمألا

 ىنلتس ةينيتاللا لامفألا نأ سرادلا بالط دقتعيو « اجاوزأ ندجيس نوناقلا
 روجألا نأ ىثابنوألاو شيملا شيواح قثيو « ةصيخر رئاطفلا راعسأ ريصتو

 ماهوأ دديقتسو « ًارقتس ممراعشأ نأ ءارعشلا راغص رظننيو « ةفعاضم محل عفدتس
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 . . اعاد ددبتت م « دعي نم ءايبغألا ءالؤه
 حالسإلا 0 ا
 رج ىلإ رطضتس ةموكملا فأب قبلا لهسلا نم راصو « بارطشالا دح
 ؟ نأأو ؟ نيك نكلو ءدعقم ىلع لوصحلل مثاللا ت تقولا وه اذهو « تاباختنا
 نكلو « اهل ءالمعو ةلئاعلل املإ ءاقدصأ اهفو ماهنداريل ةرواجم بم وكيو ةيرق نإ
 اذهل اريثك ليع نأ رظتني ال وهو نوتحراك درولا ©« بيج » ةتيدم بموكيو

 ؟ اهلإ حشرملا مدقتي ىمايس نول ىأ ىف مث « لخدتلا
 د د

 نب ريبكلا نييزحلا لصأ هءابش ىف هناءارق ءانثأ ةليوط ةسارد ليئارزد سرد
 نعتراويتس ةلئاع دعب أ ىتلا ةروثلا ةنس ١65/7 ةنسيفف « ىكحلا ناعزانتي نيذللا
 نوراغي اوناك نيدلا ةداسلا رابك نم شرعلا ءادعألع « يوم ا » مسا قلطأ محلا
 ةسينكلا موصخ نم نيدلا ريهطت ىف نيددشتلا نييدنالتكسالا نمو شرعلا نم
 نيذلا نيحالفلا ةعاج مما وهو «روماجيوه » ةلك نم راصتخا وهو « ةمئاقلا
 قاطأو « كينلل ءادعلا ىلع لد , مسالا ىنعم ناكف ( ادنالتكسا بيغ ىف اوراث
 عاطق ىلع قاطي مسا وهو « ىروت » مسا كل راصنأ نم مهعوصخ ىلع ءالؤه
 ميد« بال وسل مهعوصخ نأ ىلع لدب ىكل كلذو « ادتلرا ىف قرطلا
 مهلع تقلطأ نيذلا لباق ؟ريثك ثدحي اكو - نييدنلرالا نع ةراقح نواقيال
 . محل برح ءادن تراصو ءرخفلاب ءاسألا هذه

 ا ءاهتإب نييزملا نيب ةقيقح لصفي ناك ام ىعتنا
 نم ىريكلا تالئاعلا ضعب تلظو ؛ همدخت ىذلا أدبلا ثوم دعب شيعت بازحألا
 هي يمان رات ةسسالا ديلاقت ىمو « « عيوملا » ديلاقت ثراوتت نيرئاثلا لسن
 *ىدابم ءالؤه قنتعل ام اريثكو « ةضراعلا ةيئيدلا بهاذلا لاجر عم فلاحتلاو
 ىرقلا ىف ةداسلا راغص نم ريك لا داوسلا لظ هتاذ تقولا فو « ةسلاخ ةرح
 . ةافلا ةسيتكلاو كلملل كيدلل نيسلخم « ىروتلا » نم نيظفاحم تاءارزلا باحسأو



 دن مالا

 ةيرححلا ةركف تطيتراف « نويلبات بورح اهدعبو ةيسنرفلا ةروثلا تءاج
 نوظفاحلا ىلوت نأ ىلإ كلذ ىدأو ؛ ىزيلجت الا بعشلا لقع ىف ًاقيثو اطابترا ةلصعقلاب
 | داعأ اذإ ىتح . 1818 ةنس ىلإ نيحستكمرارحألا لظو ؛ ةليوط ةدم ةطاسلا
 ىدلا بزملا امن قاقلا دتشاو ةيعانصلا ةمزألا تثدحو سوفنلا ىلإ داقتتالا بح
 ىلع تراصو « ماظننا ىف 18٠ ةنسلإ را رحآلا ةوقتعرعرتو ؛ حالص الاب ىداني
 سانلا بححأو نيظفاحلا ميعز نوتجنلو قودلاف « عفدنال ةوق ةيسنرفلا ويلو ةروث رثأ
 راجسنألاب هتيب فذقت ندنل ىف ءافوغلاىأر « ولرتاو ةكرعم دعب ارتاجيإ ىف بعشلا ىلإ
 بغرب هنأب هومهماو ؛ كاينلو عم قافتا ىلع هنأب مدقلا ىدنملا اذه ىلع سانلا ل وقتو
 قرحأو ؛ ماهجتمرب ىفو ندنل ىف ناولألا ثلثلا معلا عفرو « محلا ماظن بلق ىف
 نم فال ةرشع رصاحو « ميشهلا نم ىرقلا ةداس ماوك أ فيرلا ىف نوحالفلا
 زياجت الا ةفقاسألاب ءازهتسا عراوشلا ىف روهجلا رفصو « سميج ناس رصق لاملا
 ةنقاسألا راصف « تادروللا سلجم ىف مهما وصأب ىباختنالا حالصإالا اومواق نيذلا
 . عراوشلا ىفروهظلا ىلع نوأرحيال

 3 نييحالص الا رارحألا ميعذو ١ مسجلا ليثضلا لسر نوج دروألا راص

 : هلوق ىو « اهتواقانتيو هتارابع ىدحرإب نوبجسي سانلا ناكو ؛ بعشلل ادوبعم
 كلانه له « الئاس بيجأ ؟ ةيرحلاب ريدج بعشلا له ؛ كلئس ام اذإ »
 ىرقلا لهأ فطصا قرطلا ىف ىم اذإ ناكو « « !؟ادبتسم ن وكي نأب ريدج لجر
 . هل فاتدلل

 ىدصتي نم للاص نم نأ هلادب ءاا ةنس ىف رومأألا ءرملا للح اذإ « ةلجججابو
 نولظفاحلاو « نيظفاحلا نم ليئارزد ةلئاع نكلو «رارحألل مضني نأ حيشرتلا
 5 ليئارزد قحسإ رتسم اهم فئنش ىتلا « تراويتس ةلئاع راصنأ نم جيراتلا ق
 نإ مث « ديهش كلم ىلع اوضقتنا راوثلا نم ةعاج رارحألا نأ هنبا لي اماد ناكو
 توئاقلا نأ ىأرو رارحألا ءىدايم ايسانم اسمح ىدهي نأ ضفر ليئادذد
 ع ةعانملا لاجرو راجتتلا نم ةقبط بختنت ىكل ةبانعب عضو ديدجلا ىناختتالا



 د0 ني

 رارحألل نوددؤم مهتسيتطب مثو « ااسح ءىث لكل نوبسح ؛ رثأتلا وايلق موق مثو

 ؟ قيقحلا بعشلا ثوص عامس وه طق ضرغلا سيلو « نيظفاحملا عارزلا مامأ

 نيذلا كالمألا باعسأ نم رابكلا ةداسلا كئلوأ نيب فلحلا كلذ بحي ال وهف

 . نيعشملا نطقلا ةعانص لاحر رابك نو نوعروتي ال

 ىتلا ةيمفنلا ىه « مهئافلحو « يوما 2 نيب تقولا كلذ ىف ةدئاسلا ةيرظنلاف

 ىأر دقف « ةطسوتلا تاقبطلا نيب ةيلايمللا حورلل مواقم عافدنا ةجينت تداو

 تأشن تابارطشا ةنأو « فطاوعلا ىدؤتو رعشلا ىدؤي قيرط ىأ ىلإ ءالؤه
 مهب ىدأو *؟ نوري دئاصق نع تآش مئاضف ةيأو « وسور ميلاعت نم اسنرف ىف

 ةيديدخلا ككسلا مدقتو ةيكيناكيلا تالآلاو راخبلاب ةرطيسللا تالآلا فاشتكا

 مهنتلو « ىدالا مدقتلا ىف ةديدشثلا هما ىلإ « ةيزدلجت الا مجانما وعو « ايبحت امدقت

 تاقالع تسيل سانلا نيب تاقالعلا نأ « ديدحلا ملا وهو « ىسايسلا داصتقالا

 نوناق نع ًارارمتساو اناث لقت ال نيناوق اهمكحي اعإو ء تابجاو تسدلو « ةيبدأ

 1 مهن اليجيإ بلطلاو ضرعلا تنولاق راصف « موجنلا ةكرحو ماسجألا طوقس

 . ةسدقلا هتيدم رتسشنام تراصو « ادوبعم ةرحتتلا تالألاو

 هركي ةمخفلا رودلاو ةىهزما قئادحلاو ةعساولا تاباغلا فصاو ليئارزدو

 مل نم م الاجر نأ قدصي نأ ىبأيو ؛ ىسايسلا داصتقالا هقياضيو ؛ هذه محفلا ةحئار

 عهلع م وكحم « الوواونويلبانو قر لاثمأ نم هيدل لاطبألا مهنمو « ةيح هوجوىوذ

 ىف ةينطقلا تاجوسنلا عاونأ صخرأ اوجتني ىل ةريقخلا تارذلاك اوكراشتي نأب

 ىنغلا نم نوكي ام ربك أ ىلع ملاع

 مهئاقدصأ باختنا ىلإ دتمت ال ةيرحلا ىف مهءازآ نإ ؟ « يوما » هب بحر له مث

 نكلو اظفاحم ةجاحلا دنع ءرما ريصي دقو . مهتعاجج ىلع رصاق مهمدل ةيرحلا بحو
 ةكلملا نأ ايزينف نعهناءارقب عبشموهو ليئارزد ىأرو «حيوملا» نم كوب نأ بجي
 ةرشعلا ساحب هبناج ىلإو « جود » ىلإ كلما يلقنا « ميوملا » اهتكح اذإ

 نس ىف وهو عبتي نأ كلذ ىنمم نإ ؟ « ىروتلل » مدقتي نأ بجي له نذإ



 مدس ه8

 عراوشلا ىف روهجلا عمل رفصي ءامعز ءاول تحن نوكي نأو « ةقيتع ءارآ نيرشعلا
 ضفرإ هسفن ىلع محي نأو ءاماع نيس ىف تبكترا ىتلا ءاطخألا لقث لبقي نأو
 راواب وذح وذحي نأ حاصألا نم سيلأ . الوقعم ناكولو حالصإالا نم عون ىأ
 ؟ ممحالسب مهيراحيو « جيوفل  ايراقم نوكيف « نيبلاكيدارلا » ىلإ منيو
 لهسأو « بعصل رايتخالا نإ ؟ « نويلاكيدارلا » مأ « ىروتلا» مأ « جوملا »
 نكلو « اليحتسم سيل اذهو « مركو ريبك ديسل ةيورق ةرئاد لعل صحي نأ قيرط
 ىرورضلا نمو « ةبملا هذه مثرودقم ىف نيذلا كئلوأ نيب فرعي نأ ىرورضلا نم
 ريشا ةنس ارتلجتإ ىف ةسايسلا ملاع ناكو ةسايسلا ملاع لخد نأ ءىث لك لبق
 هذه ىفو « سلاجلا ثيدح. وه نالربلا لوخدو . ىتامجالا ملاعلا نع فلتخي ال
 عمو نوتجنأو فوأ قودلا ىدل هءاشع لوانتي نأ بحيو رهظي نأ بحي سلاج لا
 نوح دروأو نروبلم دروأ عمو « ىروتلا » بزح ءامعزو ليي تراور ريس
 لوف « نييلاكيدارلا ريك ماهرد دروللا عمو ؛ « حيوملا  رابك نم ممريغو لسر
 نيب نعزو: تاليملا ءاسنلا اهلوحو راونألا ءوض سكسي ىنلا اهروللي ةدئالا
 . ناطلسلا عيزوت مهيدبأ ىف نيذلا لباقتي كلانه ؛ نمماماستبا تاضوافلا

 راح نوكي نأ ىف قل-ا ىلع لصحي ىلزحلا رهظمي نيح ىلإ كسمتسيلف نذإ



 ب

 ندنلا بقا:
 نكأ مو أدج ةليج ًاقاس ىلنأ رهظو »
 « لبق نم كلذ فرعأ

 لقيئارزدل ةلاسر نم

 هنأ الإ ىتفلا ليئارزد نع يش فرعت ندنل دعت ملف « ةرظننم ةجيتت هبايشل ناك

 نمداع هنأو «رظنلا تفلت سبالم ىدئرب دج ليج ىتفو « بهاولا ىوذ نم بيدأ

 ةوعد ريغ رظتني ال هنأو « اهعامس إي ىلا صصقلا ىرم ددع هتبيقح ىفو قرشلا

 . راوأب راودأ نم لاحلا ةعيبطب ةوعدلا هذه تءاجو « هعاعس يهم ام حرطيل

 مدقتكلذل « دلوملا ةهج نم [ظحرتك وهو ليئارزدك ةريبك عماطم راوابلو

 ىليئادزد هيف رشن ىدلا نمرلا فو « نيت ريخألا نيتنسلا نيتاه ىف اريثك هقيدص ىلع
 لوق: نأ عاطتسلا نمو . « مامهلب  ةءاور راولب رشن « ىارج نايفيف » ةءاور

 بايشلا ىف هترهشل لمعلا نسحأ راوأب نكلو ءدحاو طخ نم قابسلا آدتبا امهنإ

 سلجو نالربلا ىف اوضع بختنا 18801 ةنس ليربأ ىفو « ليئارزد نم رثك أ

  ةقورعم ةلجل اريدم راصو اروهج هبتك هل تدجوأو نيفرطتلا نييلاكيدارلا ناب

 مذهف « ةريطخ ةيلزئم تابوعص هتحن قي ةماخفلا ىهاظلا ءاتبلا اذه نأ ىلع

 ايضال « ءىش لك هليبس ىف ىن لصاوتم لمعب الإ اهلإ لصي مل ةرمثلا متتلا
 دارفت ىلع هنأر اذإ تتاكو « ديألل اهجوز تدقق اهمأ ةنيكسلا ترعشو «راولب زسع
 . مانلا ماثولا رهظع نارهظيف ساتلا مامأ امأ « اهلاح هيلإ وكشت ( كلذ ثدحي اماقو )

 ىزيلع » : اههف لوقي راوأب نم ةلاسر هتدوع نم نيعوبسأ دعب ليئارزد لست

 ىل معاذ الاس كتدوع ىلع كنوئنهم نبذلا لئاوأ نيب نك أ مل اذإ . . . ليئارزد

 انرشانو اتقيدص نربلوك نم الإ ةدوعلا هذهم لعأ إو « مرخآ نوك أ "لأب

 رتسم دصقأ - ةتيدلا ىلإ ىديس اي داع دق ليئارزد رتسم نإ : ىللاق ذإ كرتشلا



 مدس ماذا

 ؟ هتلحر نع ًافيرط الاقم انل بتكي تنأ عيطتسي ال له « باشلا ليئادزد
 م داو حابصلا اذه ىف راوأب نسم ىتتبهو دقو ... كراد ىف كعم ملكتأسو
 ىنربخأو ىلإ بتك ١ نكلو « ىتلاسر رصق ىف ىلرذع اذهو نوقبللا سانلا لوقي
 « ... كلاح فيك

 ع كوبد عراشب لزتم ىف ةلصفنم ةقش ليئادذد رجأتسا عيباسأ ةمشب دعب
 هيلإ تاسرأف راهزألا نم مرح اذإ قيضب رعشي انناخا نأ زدت ةرانم كفاكو

 ءاشعلل بهذ كلذ رثأ للعو ؛ بحلا الا اب ىنتعا رطعلا راهزأ نم صصأ ةعضب
 زسم تسلجو «دللا نع ةدّئاز ةنيز نيتنيلم ةدئالاو تيبلا ناكو ءراوأب لآ دنع

 روفصع نم ربك أ سيل » بلك اهرجحح ىفو ةقانألاو لالا ةياغ ىف ىمو راواب
 لثم ليئارزد رب ملو باوك أ[ ىف اينابمشلا تمدقو «4 ًاقيرب هنع لقي الو ةنجلا
 اب نيريدج نو رضاحلا ناكو «ةقانآلا ىف ةءاهن لمعلا اذه هل رهظف « لبق نم كلذ
 « ةحجارلا لوقعلاو ريبكلا لاجلاو ةريبكلا ءامسألا ىوذ نم مثو ملوح

 نادبرش تاديفح ىدحإ ىهو ةليخا نوثرون نسم صاخ هجوب هرظن تعرتساو
 نيب ردصلا زك سع لتحاو ريخأ ندنل لصو ىذلا « هيسرود درفلا تنوكلاو
 . لبق نم ىسنرف هلمفي لام وهو ةماعلا كلت ىف ةقانألا ىوذ

 قودلا» و «ىارج نايفيف» فلؤم ىلإ نفرعتي نأ ءاسنلا نم ريثكلا بلط
 كلذ لع نالببلا ءاضعأ دحأ ةجوز سيول ماهدنو زسم ترصأو « « ريغصلا
 | ةليئض ةليج ةأرسما ىه » : هلوقب اهفصي هتخأ ىلإ ةلاسر ىف ليئارزد بتكو
 حيطتسأ الو اليثم امل دقتعأ ال ةعرس مالكسلا ىف هلو ايثك ماكنت « لزنلل ةبحع
 ريكفتلا نيلايلا نيتومسصلا لاجرلا بح اهنإ ىل تلاق دقو « اهنع ةركف كيطعأ نأ
 . « كلذ ىف كشأ ال ىنأ اهتبجأو نزلا

 نكلو « اليلق الإ ماكتب م هنأ ىلع ءاهرس دقق اهلزنم ىلإ نوثروأ نسم هتعد
 زيلج الا ةداع نم ناكو ؛ ثيدحلا نسحي نمل ةجاح ىف جو راظنألا ىجرتسا همالك
 2 مهتارابع ىف لمفلا ىلع لادلا ظفللا ركذ ذ نع اوضيعتسي نأ نمزلا كلذ ىف



 هل هاب

 ةداعلا هذه ىلع ىغق دقف ةماتلا ةليلقلا تارابعلا بحاص ىتفلا اذه امأ « ةراشإ وأ
 . ثيدحلا ىف ةرئاسلا

 د 6

 رغصأ نواطنبو ءادوسلا ةفيطقلا نم ةرتس ىف نوترون نيلوراك ىلإ بهذ
 دلج تر. زافق قوف اهسبل ةقارب متاوخو « رحأ رادصو « بهذلاب شكري
 . ضيبألا نعام

 ةكيرألا نأ اهقيض نم غلب 6« تيج ىروتس » ىف ةقش نوترون لآ نكسيو
 ضيألا نيلسولا نم رئاتسب ذفاونلا تيطغو «اهمألملابقتسالا ةفرغ ىف ةريبكلا

 نوثرون نسم تناك ةفرشلا هذه نمو « راهزألاب ثيطغ ةفرش ىلإ ىدؤت ىمو

 ىلإ هقيرط ىف رام وهو نروبلم دروللا ريهشلا اهقيدص ىبحتل حابص لك ىف لطت
 . انفن اهف دجو هنأل ةيفطاملا ةقادصلا هذه لمتحا نوترون نأ ىوريو « نالببلا

 ءايدألا ريهاشمو ةسايسلا لاحر نم روهمحب ةصاغ ةريغصلا ةفرغلا هذه تناك
 اهنإ اهنع ليق ىتلا مألا تسلج دعقم ىلعو « هابلا نادمرش ةلئاع لايجب العف ةنادزمو
 زسم نهو ثالثلا اهتانب ادع ملاعلا ىف ةأرسا ةنأ لاج هعراضي ال لاج تاذ تلظ

 لءاضتيو «روهيسىدال انيجروح ثالثلا لج أو « دووك الب زسمو؛لزتلا ةيرثوتروأ

 اهسأر لوح لئادج ىف هدقعت دوسأ رعش نوترون زسلو . اهلاج مامأ اهتاوخأ اج

 ةرابع اهتسسم اذإف « ادج ةعيدب ةقيرطب انايحأ اههجورمحيو « ةليجج ةينانوب حمالم املو
 ىذلا ىداعلا اهموأب جزتع ىدرو نوأب ةأْخ ابهجو غبطصأ ثيدحلا تارابع نم

 ىو اهنيع فو « ىنتخي مث ةظحل رارمجالا اذه لظبو « نوتيزلا ةرضخ نم 'ىث هيف
 دسمزلا وأ سالا رم ةعركلا راجحألا نم تعنص اهمنأكىتح « قيربلا نم اهف
 .ةبحاش ىهف فالتخالا لك كلذ نع فلتختف روميس ىدال امأ - توقايلا وأ
 راشأ ام اذإو «رمقلا ءوض ىف ريفاونلا لثم امهلمجي واح قيرب اهنيعب « ةقيقر « نوللا
 اذه ةعوجم نع تأشن ىتلا ةفطاعلا ىلإ نوثروت زسم عم هثيدح ىف سانلا دحأ

 ةماستبا ىف تلاقو ةميدبلا اهتلئاع ىلإ مث ةريخصلا اهتفرمغ ىلإ ترظن ريثكلا نسحلا



 د مرالا

 . © لاخلا نم 'ىش ىلع موقل اننإ لجأ » : ىضرلا
 ءاقلإ ىف ةعيدد اهنقيرطو « ليئارزد ىدل رحسلاك نوثروث نسم ثيدح ناك

 « ةفيثك ةليوط بادهأب ةاطنلا نوفجلا كلت ءايح ضفخم ذإ ؛ ةجراملا صصقلا
 ى ذ ةبسانع نوتروث ل 1 ىدل سمأ تيشمت» :لوقي ةراس ىلإ ليئارزد بتكو,
 نيب مارتحالاب ريدملا ديحولا صخشلا هنإ هنع لوقت ىذلا ريبكلا اهخأ دلوم
 ةليج دووك الب زسم اهتشأو 6 . . . دبكلا ىف اضرمم وكشي وه ذإ ةلئاعلا دارفأ
 نأ ىرت كنإ» : ةلئاق اهف ريخال هنأ ىنتريخأ دقو « ناديرش اهدجي ةقيلخو ادج
 ىنكلو «ةبيط عيجلارثك أ نوكأ نأ بجيناكو ؛اناكذأ ىراكن أو انلج ا, جدوج
 رهظ نع ىتافلؤم فرعت كلذ نع الضف ىمو اهلإ ليما ريبك انأو «« كلذك تسل
 قودلاو جنملف ىنيراتن وكو ىارج- نايفيف تاياور نم ةلماك تاحفص ظفحو « بلق-
 .6 ..... .. ريغصلا

 'فلؤلا ةايح ىف ماه رود ناديرش تاديفح ثالثلا تاليمجلل راص نأ ثبلام
 لمتميال جوز نم صلختتلل نوثرون زسم ترسو « تاحم ثالثلا نهف « باشلا'
 هل ذإي وهو صقرلا وأ ح رسلا ىلإ باهذلا ىف ليئارزد ابسزالي نأ بح تناكو
 . اهبحص ىف رهظي نأ.

 واخت ال ىهف « واو » روص ىف هدجي ىدلا لثم رحس مايألا كلت ىف ندنلل ناك
 وهن ”ىث لكى ف ىليئارزد كرتشاو « ةءرهنلا ةهزلاوصقرلاو ءاشعلا تالفح نم
 هذه باحأ ناكف جراخلا ىف ةلحر نم اثيدح داع دقو تاليخج بحصي وهو لسم.
 ىلعأ ىلإ ةلوهس قيرط قرتخأ ىننإ » : لوقي بتكو « هتع نوثحسي تالفحلا'
 . « .. نواستيو نوبجمي ثيحو « اهريغ الو ةنيغ الو دسح ال ثيح تاعمتجلا
 تاوعدب ةاطغم ( هوبقلي نأ ريفي ام ىح لهأ بحأ اك ) «ىزيد» ةدضنم تناكو
 ىف هنأ رعش «دودولا ىذلا بالملاملاملا اذه ىفو ٠ ًارورسم اهلبقي ناكو « ءاهجولا
 دقو « هتلوفط ىف مهفرع نيذلا ىطسولا ةقبطلا لاجو نم رثك أ همالي ىدلا طيحلا
 دجوو « ءالبتلا نايتفلا ءالؤهو تايتفلا هناه ىف ءىرجلا قلطلا فرظلا هرحس



 د مهو مل

 نيترملا زيلج الا ءالؤهو «ءارقشلا روعشلا ىوذ نابشلا كئلوأ ىف همالحأ ءاقدصأ

 لزانملا هذه فرتب عتمتو « قيرع لصأ نم تاليجلا تايزلجي الا هناهو « نيمخنلا

 ىف ةقث بستك او « ًايحطس لقألا ىلع هريكت باذو « ءاسنلاقيربوراهزألا ل اجو
 كتميبط نأ ول دوأ » : لوقي هدلاو هيلإ بتكف « ةذللا نم ىمح ىف شاعو « هسفن

 رداق ريغ ناك «نب» نكلو « لمفت ام رثك أ ءوده ىف كلئاسر ةءاتكب كل حمست
 | . ةايحلا لام لمت وهف ًاقلطم ةئداه ةلاسر ةءاتك ىلع

 هتاقيدص برقأ نم راصف لوهكلا نع ثحبلا ىلإ خيراتلاب ريبكلا هفغش هعفد

 وعدت ةنس نيئامتو امبس اهغولب نم مغرلا ىلع تناكو « زوجملا كروك ىدال هيلإ
 قتخا دقو « ةيلست نهرثك أو زئاجملا لجأ فو « ءاسم لك ىف ًافويض اهسدل

 ءارعششلاو شيملا لاحرو ءابحألا نم اهلوهكو اهجوضنو اهمابش تالطبو لاطبأ
 ءانيم تناكام دنع نوتيارب رك ذتت ىعو « ملاعلا ىف دلب لكى تاروثلا تأرو

 ةحرمو ةطشن اهتداع ىلع تلظ اهنكلو « ةءرق تناكام دنع رتسشنامو « ديص
 عالطتسالل ابحو ءاكذ باشلا اذه ىف تدجوو ؟ ديدج وه الو ةيلسنلل ةشطعتمو

 . عامج الا ماع ىف ةبوق ةباح ىو اهنياج هتبهوف

 نوتجي راكد رول ماق نأ ةفيرطلا ةديملا صهقلا نم » : لوقي ةراس ىلإ بتك
 : (ثيدحلا اذه امهْننب ىرجو) كروك ىدالل ةرايزب نيتثالا موب ىف

 ؟ باشلا ليئارزد فرعتأ : كروك ىدال

 ! اذامل ! نظأ ! هآ : نوتجيراك د رول

 ؟ كل راج سلأ : كروك ىدال

 . ىراج هوأ : نوتحراكدروأ

 قلعتلا ةديدش ىنإو . ىلاقدصأ نعأ نم هابأ ناف كلذ فرعأ : كروكى دال
 ٠ ليئارزد ةلئاعب
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 ديدش هنأل هيلإ ليمأف بألا امأ « ذاش صخخش باشلا نإ : نوتجراكد رول

 َ . روقوو ءودهلا

 لاح لك ىلع ىنإ « ذاش صخش باشلا نأ ىرت اذامل: كروك ىدال
 . هنيستس كلثم نأ رظتنأ ال

 دقتعأ ىلإ « اريثك نآلا انبعتيال هنكلو ةكرملا ريثك هنإ : نوتجيراكد رول

 . جراخلا ىلإ نآلا رفاس هنأ

 اذه حابصلا ىف ىل لسرأ دقل  هلبأ زوجي كنإ (ايفرح) : كروك ىدال
 نم جرخأ ام ريخ وهو ؛ همهفنال كن اف هيف رظنلا ىلإ كب ةجاح الو باتكلا
 الو ندنل ىف زك ارملا نسحأ ىف هنإ ! جراخلا ىلإ رفاس هنأ اقح نظنأ . بتكلا

 ىداللاو « ليثم هل سيل هنإ نوتلماه ةقودلا لوقتو « تالفحلا نم ةلفح هنع ىنغتست

 كيدل ىشعتي نل وهو « هلجأ نم اهفاتك أو اهسأر مدقتلدادعتسا ىلع ليدسنول
 لاجلا وأ ةقانألا نم دب ال لب « تادروللا نم مهنأل سانلل مهي ال وهف « هتوعد ول

 , . كلذ نم رثك أ تسل كنكلو دج بيط لجل كنإو « هلثام ام وأ ءاكدلا وأ
 لك كروك ىدال تأرق دقو . هنم كحضو ةنسح ةلباقم اهمالكدروللا لباقو

 تقفنأ اهمأأل « هب باحتالا ىف اهصالخإ ىف كشأ الو « ددحلا ىناتك ىف رطس
 . 6 ... هديلجتب موقت اهتمداخو' ءارمح ةفيطق ءارش ىف ًانلش رشع ةعبس

 . اهف ةلك لكق يدصت هكسحلا مدع نمو كش الب ةراس ةيلستل ةصق ىمو
 وهو « ناولألا ةيوقلا ةروصلا ةداع لمتح نيماينب حاجنب قلَتي اهف ةلئاعلا تناكو
 ةوق ىف « ن » باسح بسحن تارابعلا هذه أرقت ىمو ةراس نأ ديج فرعي
 1 . هنئمطي حاجنلا ديك أت نأ ىلع هتاروصت

 وهو (كالا» لحم ىف اليل نوعمتجي ةءزيلجت الا ةيطارقتسرألا دارفأ عيجناكو

 لد الف « نيناوقلا قدأ هيف ذفنتو اماقم تاديسلا ريك أ هاعرت صقرلل صاخ دان
 نوتجتنلو فوأ قودلا لواحو ؛ ريرحنم براوجو ريصق نواطنب ىفالإ دحأ هيلإ

 نكي ال » : لاقو هيلإ مدقت باوبلا نكلو رخآآ ىز ىف وهو لخدب نأ ةم



 ىذلا ىدنملا كلسم قودلا كلس كلذ ىلعو « « ىداعلا نولطنبلاب كاومس لوخد
 . ةباكش ريغ نم داعو ماظنلا ىاتعأ

 تاميزلا نم ريثكلا هيف بترت ىدلا « كاملا ىلع دادرتلا مئاد ليئارزد راصو

 ىدالب نيضرت له ىنيربخ » : لوقي بتكف ةيرغم جاوز دوقع هيلع ثحرتقاو
 اللا نم مو هينج فلا 6 اهعممو دج ةيك ذ م كيخأل ةجوز ...ز
 نوبرششي امإ لاجلا وأ بحلل اوجوزت نيذلا ىناةدصأ لكف بملا امأ « تيبلا نفلأي

 ةينونج الامعأ بكسترأ ىننإ « ايفرح عقاولا وه اذهو «نهنع نواصفني وأمهتاجوز
 . 6 ةساعتلل ًانامغ هيف ىرأ ىنإف بحلالجأ نم ج وزتأ ال ىنكلو « ىتايح ىف ةريثك

 دم دع

 مهنم ضعبلا هاطدو « لاجرلا ءاضر ىلإ ليئارزد نع ءاسنلا ءاضر ىدأ

 راد ىف ءاسم تاذ قو . هينامأ ىصقأ كلذو ةيسايس ءاذغ تالفح ىلإ

 بزل ميظعلا ميعزلا ليي تربور ريس بناج ىلإ ًاسلاح هسفن دجو تويلا دروللا
 ىف ىلئادزد صفو « ىعذلا مهماصأ دق ةدئالا ىلع نيسلاجلا عيج نأكو « نيظفاحلا
 لك هابص ذنم ظحلا هيلع قدغأ ىذلا ىوقلا ديدشلا لجرلا كلذ مهلا لوضخ

 . ليئارزد هيف عمطي ام

 ةورث ريك أ نوكلتع نيذلا ةميسلا دحأو ةعانصلا لاجر رابك دحأل نبا وهف
 ةسماخلا نس ىفف « ةرازو سيئر ريصي نأ ىلع هتلوفط ذنم ىبر كلذل ءارتلجيإ ىف
 وهو دروفسك أ ةعماج نم داعو « ًايطخ رركيو ةدئاللا قوف فقيل عفرب ناك
  آردان الإ ثدحي الام كلذو ؛ تايضايرلا ىفو ةعدقلا بادآلا ىف نيترسع لوألا
 ةثلاثلا فو ؛« نالربلا ىف ادعقم هوأ هل ىرتشا هرمع نم نيرشعلاو دحاولا فو
 ليل هراكنشإ ىلع هنومواي ام اتقو سانلا لظو «ًاريزو راص هرمع نم نيرشملاو
 ةسايسلا لام نكلو « ًاقيدص هل ناك نأ دعب تولأ ىتح ةدشب هيراح ثيح جنناك

 ةببحم ةناكم هل تراص رمعلا نم نيعبرألاو ةقلاثلا ف وهو نآلاو « كلذ ىسن
 سانلا نسحتساو « ةيزيلجت الا ةءالصلاو ةنامألا شمر راصو « هموصخ نيب ىتح



 نكلو ؛ هتلماعم دوربو هريكت اوابقو « هحمالم ىف ةينامورلا ةدشلاو هتماق لوط

 اهنكلو ضرلا دح غلبت ةيساسح نع ةئشان ةيبصع تاكرح هيف أجاف ىليئارزد
 اذه عم ةشيعلا بعصلا نمنأ ليئارزد ىدل ققحيو « ةطلسلا داتعا جر ىف ةيسيبط
 بيدألا لماعو سانلا عم فرظتي بتمأ ليي رق ءاسلا كلذ ىف نكلو « ريزولا
 سيقي ناكر يقملا راملا اذه نأ روصتي لو « لزانتلا نم ءىث اهف ةطاسبب باشلا
 . ميظعلا لجرلا

 ؟نالريلا لود ةقيقح ىرورضلا نم له » : انايحأ ركفي ليئارزد ذخأو
 ىف ىتنإو « ةراس ةايح ىمل ىبدألا لمعلاو لسكلاو ةذللا نيب ةايحلا هذه نإ

 نإ بحأو . . . ىلاعلا لايخلا ىوذ نم لاجرلا عيمك لسكلا لايم ىسفت ةرارق
 مستيأو « بيصعلا ىضالا ىف ركفأ نأو « ىسفنب عتمأ نأو ؛ الوسك نوكأ
 ! لجأ ءريكت نم ىبام لجأ نم لضانأ فسألل ايو ىنتكلو ؛ ”ىداملا رضاحلل
 . «تاشف ىنإ اولوقي نأ بجي الو ؛ حومطلا ال ىنعفدب ىدتلا وه ربكلا نإ

 طبأتو هوحن هقيدص تفتلاف « راوابل ىعاشلا هذه نع برعأ موي تاذ فو
 تقو وهو انبايش ىجحضن اننإ « قيدصاي قيقح اذه » : ًاصلخم هل لاقو هعارذ
 نأل نومغس ع مدقتلا ىلع نومحسع انتكلو -- عتمتلل جهلا مس ولاو رورسلا

 . «حرسلا نم انيحسنا اذإ نو د
 ةرحاس ةيئاسم ةلفح ىف وهو ًانايحأ نكلو ءرمتسي نأ بجي كشالب من

 ةصقار ةلفح نم م جراخ وهو بابضلا لالخ نم ليللا ىف ندنل قيرب ىرام دنعو
 هسفن بطاخم ناك« عادولا ةيحت ىف هدب ىلع طغضت ىو ةليج ةأسما اكلتت ام دنعو

 يقيل هتميبط وه هب هاظتىلا شيلا كلذ نأو « لطب نونجحرمكلا نأ

 تاديفحلا مادقأ تحت ديألل شيعي نأ ةذللا نم م نأو « ًانسيأ ةكمحلا نم وهو
 0 وهو ناديرشل ثالثلا
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 لقتسم

 ,ىتيرأ دقت « زيزءلاديسلا اهيأ قتلا ىلإ >
 ديس رظنم ةريزجلا هذه ىف دهاشي رظنم لجأ
 6 هلهأ نيو هراد ىف شيعي مظع

 قيئارزد

 .كلذو ىباختنالا حالصالا ىلع 1885 ةتس هينون ىف تادروللا سلجم قفاو

 .ى مدقأو « عورشلا اذه ضرامي نأ ةريخألا ةظحللا ىلإ سلجلا لواح نأ دعب

 ةرازو فلؤي نأ نوتجنلو لواح ام نكلو . « ميوحلا » ةرازو بلق ىلع ةلوطب
 .لك ىف لمعلا فقوو « ةروثلا سارجأ سئانكلا تعرقو « دالبلا تراث ىتح

 نلعأو ةدضنم ىلإ « جوملا » لاجر نم نابشلا رهظأ ىلئاتس درول بهو « ناكم
 ىلع لبنلا ناجيت عضي نأ عيطتسي كللا ةلالج نإذ تادروللا مواق اذإ » : الئأق

 بحس ىلإ زج الا وعدت تانالعإ طئاوملا ىلع تقلعو ؟ « هدونج نم ةقرف سأر

 . ارتلجتا كنب نم مهلا وما

 ةروثف « قودلا همرتحي ىذلا ديحولا ىنطولا دهعلا وه ارتلجتإ كنب ناك
 الإ نوتجنلو قود مامأ قبي لو « ءالبنلا ةضراعم ىلع تْضق ىتلا ىه نيعدولا
 باثتو . « اوريس مث نيملا ىلإ اورود تادروللا قداس » : تادروللا سمأي نأ

 ديدجلا ماظنلا ىلع ريست ىتلا تاباختنالا نأ ىيبطلا نمو « حالصالا قيرف
 . ادكٌو م « ىروتلا » بزح لشف راصو قيرفلا اذه حاج لجست

 ماههالاب ةريطخلا ثداوحلا هذه ليئارزد عملت فيك روصتت نأ عيطتسن
 ىلع ءاليتسالل بسانلا تقولا ىه ةريبكلا ةكرحلا هذه لثم نأ ىأرو « ريبكلا
 همهو بموكيو ىلإ رفاس ىتح حالصالا ىلع ةقفاولا تمت نا اف « ناملربلا ىف دعقم
 نكلو « جوف ةرئادلاهذهو « نيبخانلا ةرايز ف ًادبو « هببأ كالمأل ةرواجلا ةرئادلا



 قامعأ ىف هنأ الإ « نييلاكيدارلا نم هنأ ىلع اهلإ مدقتي تأ رظننا ليئارزح
 رابك نم فاؤملا ميدقلا بزحلا نأ دجو ذإ ىروتلاب اقلمت دادزي ذخأ هبلق

 ضعبي لاصتا ىلع وهو ؛ هريغ هلئاع الام لاجلا نم هيف ع رازلا باحصأو نيحالفلا
 « ماهجتك إب قودب ةنسح ةقالع ىلع ناك سكب ةعطاقم قف « ةداسلا ءالؤه

 اهو « هسفن مالي ريبك ديس امهالكو سودناش درول هتباب صاخ عوتيو
 بارملااهسفن ىلإ رج زوجعلا قودلا نإف « هفسلا دح غلبي ىذلا ءاخسلاب ناروهشم

 ىلع نينس ذنم شيعلل رطضاف « اهظع ءافتحا ةيسنرفلا ةكلالا ةلئاعلاب فتحا نأب

 . ليئارزذد بجمت تافصلا هذهو « هتاقفت ىف دصتقي ى ةصاخلا هتنيفس رهظ

 لوقي ناكو .٠ كلذا رس عارزلا ةداسلا نم ةعاج نيب دجو الك هنأ عقاولاو

 لر» ةبئاش هلوق بوشي نأ نود لوقلا اذه لثم ددرب «« نومفن ريع م مهمأب

 نإف « مهلإ دنتسي نألع رجل هنكلو مهمودهو مهتوقب بجعأ دقو « راقتحالا

 سكملا ىلع مدقت ؟ لمفي اذاف « اهبف بغرب بعشلا دعي لو ةقلخ تراصوهئدابم

 لنوكواو « مويه : لاثمأ نم مدقتلا ىلع نيلماع لاجر نم دييأتلا لئاسرب احلسم

 آدوهج راواب لذبو « راواب قيرط نع لئاسرلا هذه ىلع لصحو ؛ فيلا ىدنلرألا»

 نوبحيال «ميوملا»رابك نأل كلذف لشف هنكلو « هقيدص مامأ دحأ حشربال ك

 رثك أ هرادص نواب رهشا ىذلا « بخملا ريثكلا راوطألا بيرغلا باشلا اذه

 مهنأل ةعطاقلا ىف هلابقتسا اونسحأف « ىروتلا » امأ . حالصالل هبحب رهتشا ام

 مث ءالقتسم وضعلا نوكي نأ اواضفف «دمقلا لالتحال ةصرف مهمدل نكت ملالوأ

 وسفانم لاق ىتح- ةفورعم « ىروتلا » وحن ليئارزد قحسإ هيبأ فطاوع نأل

 نأب لوقلا اذه ىلع درب ناكو « « ىروتلا » نم ًاعنقم الجر الإ سيل هنإ : نيماينب

 .مكحلا ةبناسع غلب «حيوملا» نم لجر نم عقلا «ىروتلا» ىلإ اهش برقأس يل

 كاذىدأف « ةرظتتم ريغ ةلاقتساب يسب عيباسأ ةعضب باختنالا دعوم مدقو
 ٍل ةلاحلا هذه قو « ميدقلا باختنالا نوناق دعاوق ىلع باختنالا اذه ءارجإ ىلإ

 ىعمر حشرع ةرازولا تمدقتو « ًابخان نيثالثو عضب نم رثك أ ةرئادلا قدمي
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 : نيتنسوأ نسم ىلإ ليئارزد بتكو . ءارزولا سيئر نبا ىارج لينولوكلا وه

 ةقوجو « نيروجألا نم طهر ىف ىارج لينواوكلا ةموكحلا ةنيزخ تلسرأ »

 ف هيكوم *. نأ دعب ريبكلا لشفلا اذه لثم ةرئادلا دهشت ى يقسو

 ةدم متعلت ىف سانلا بطخو هتبررع ىف فقو نيروجألا قيفصت نيب ةنيدلا
 0 ل يا لهأ هيلع عمتجاو « قئاقد
 الو . ةعاسلا عبرو ةعاس ةدم سانلا تبطخو رحآلا دسألا قدتف باب ىلإ

 ريثكلا ىببو ابعل موقعي تبمل دقف « ريثأت نم ىل ناك ام كل فصأ نأ عيطتسأ

 ىدرولا نينوللا نم ىراعشي نيزتي نهو « فص ىف نرصو ءاسنلا ىلإ مضناو ؛ مهم

 . © اضيأ ناولألا هذه ىلحاف « ضيبألاو

 رعشلا لئاصخو « ةعقتملا ةنحسلا اذ باشلا اذه بموكيو لهأ ىأر ال
 لمحي وهو رمألا دسألا قدنف ىف رهظي هلتثدلا نم ةعونصلا ماك لاو ءادوسلا
 : مكتب نأ لبق ةءانعب هرعش لئاصخ ىوسيو « بهذلا نم ةضبق تاذ اصع
 ىتح ةييحم ةوق وذ تود عفترا ام دنع نكلو « ةغراف ةبطخ اوعمسي نأ اورظنتا
 « جيوملا » لاجر توملا اذه جاه ام دتعو « ةرحاسلا هتحاصفب عراشلا لم

 ىليئارزد امأ « ةقلق ةسامح ىف اوعفدناو بم وكيو لهأ مستسا « ةديدش ةراسع ىف

 تو عمتو دوهتجا اذه دين هسفن دجو نيح ةدددج ةذلب ةرم لول رعش هنإذ

 « ىلخاد هّنلِإ بيطحلا ىلع اهماع ناك ىتلا ةبوقلا ةقسانتلا هتارابع نم بجيو هسفن
 ناعت ام دنعا» « قدتفلا باب نيزي ىذلا دسألا زم ىلإ ريشي وهو هباطخ متتخاو
 «انه نوك أس (سأرلا ىلإ راشأو) انأ انيِب ء انه ىمصخ نوكيس باختنالا ةجيتن
 . ةبيجملا ةرابعلا هذه لثم ىف عصرب , ميدقلا مدسأ مهن "ايح ىف بموكيو لهأ ربو

 ىأ راعش لمحي ال هنإ اهف لاق ىرخأ ةيطخ ليئارزد ىتلأ باختنالا مول ف

 ىلع لمعي وهو لبق نم هرْزآ بعشلا نإذ هورزآ دق «ىروتلا» ناك اذإف « بزح

 نكي نمز ىف ةيباختنالا تاحيرصتلا ىف ةردان ةرابع ىمو) ءارقفلا لاح نيسحب
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 ةرسأ نم مد هقورع ىف سيلو بعشلا نم جرخ هنأل ( هيف تاوصأ ءارقفلل
 . تينجاتنالب ةرسأ نم وأ رودويت

 اوبرعأو ء رمخآ دعب ادحاو باختنالا ةصنم بخان نوثالثو ناتثالا قتدا م
 نيرشع زرحي ىلا لوجحللا لينولوكلا اذإف « ةجيتنلا تنلعأو انلع مهتاوصأ نع
 ملوهف وص رشع ىنثا زرحي رمحألا دسألا قدنف ىف هوفلا بيطملا اذإو « انونص
 . دسألا سأر ىف نكي

 مهكلو جيوم ا ىنبلغ ! ك ذ نكبل » : لاقو ىرخأ ةسح ةصئلا قتراو

 . ةبيخلاب [سعاش ًائيزح ناك هنأ ىلع « « نوفسأيس
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 قوقح ىف عسوتلا دعب ةماعلا تاباختنالا تنلعأ ىتح ربوتك أ رهش ءاجام
 لقتسم هنأ ىلع مدقت يأ ةرلا هذه ىفو « بموكيو ىلإ ليئادزد داعو باختنالا
 مسفنأ اوذقتأ زياجيرالا اهمأ « بازحألاب ىتقولغشأ الو بزمل اعبات تسل ىنإ : الئاق
 «فيزتالو « معوهللاذ » « ةنجهسلا ةيبزحلا ةجحل نمو ةيسايسلا ةمجعلا هذه نم

 ىاودحتتلو « كب ليلضتلل الإ نامدختسيالو « دحاو ىنمم الإ امل سيل نامسا ام
 « ... لجاع رامد نم دالبلا ذقني نأ هريغ عيطتسيال اينطو اريبك ابزح اوتشنت :

 دايملا ةطخس اومزاف « سودناش درول هقيدص ةحيصن هوحن نوظفاحلا عبتا
 ىتإ » : لاقف هوحن نيظفاحلا فقوم ىحالص الا حيشرملا ىلع ذخأو « فطعلاب برشلا
 وهام ىلع ىفقأ أ ى لاكيدارلا نم ىنإو « نروتسد ىف نسح وهام ذقنأ كظفاع
 اوداع «ىروتلا» نأ لقألا لع ةرئادلا هذه ىف ىرب ذإ ديعس هنأ نلعأو « « هيف ءىسم

 لاثمأ نم لاجر ةدايقب لصح نيح ىضاملا ىف اهفرمع ىتلا ةميظعلا بزحلا ديلاقت ىلإ
 امف ةيروت تاحيرصت هنم عزتني نأ ضعبلا لواحو . بعشلا ديبأت لع كوربجتلو
 اننإ » : الئاق لوقعم فقوم لع ظفاح هنكلو « حمقلا ىلع ةءورضلا موسرلاب قلعتي
 نولآست دقو . و1 راب ل نتف لاح ماظل ى قا فت ل "اان
 ىلع ملا عفت م زيفلا لظي نأ ريما نم بيجأق ؟ امفترسم زيملا نمت نذإ لظي له



 د اربد

 لانو « ةزئاج نم هقحتسيام مكسحلا لوقلا اذه دجي مل نكلو . « زيخ دجو الأ
 ايظع اراصتنا « ئوحلا > رصتنأو « انوص 9 ليئارزد لاثو ءاثوص +١2 ىارح

 . اليوط انمز ةطلسلا ملل نمضتا ةيباغأ ىف نالربلا ىلإ اوداعو « اهعجأب ارتلجتإ ىف

 . ليوط نمز دعب ىرخأ ةصرف رظتني نأ ددالف ةصرفلا هذه هتناف ثيحو

 ديعأ ىذلا راواب هقيدص عامسل ةرم بهذ كلذ دعب نالربلا عمتجا امدنع
 نأل قاخي مل وهو راوأب ملكت » : 1 را ومالا

 لوك امامأ . هتادوهجم نم مغرلا ىلع ادبأ ةباطملا ىف حجني نلو اييطخ نوكي

 لوقأ ال . . . ميج مثزيأ ىتنإ اننيب اهف كل لوقأ نكلو . . . باجالاب ريدج وهف
 نأ عيطتسأ ىنأ ىف ىتقث لثم ءىش ىف قثأ ال ىنإو « كدحو كل الإ لوقلا اذه

 ىرب 9 : هتاركّذم ىف بتكو . « نمزلا ىتأيسو سلجلا اذه ىف ءىش لك ىلع باغتأ
 ىتلا طالغألا عيج نإف « أطخ ىلع سانلاو سفنلاب دادتعالا ريثك ىنأ سانلا

 نودقتعي ىدلا تقولا فو ؛ سانلا ءازآ ليبس ىف ىنارآ ةيحضت نم تأشن اهتيكرا
 الإ ىسفن ىف قثأ الو بارطشالا ديدش ىتارأ ىسفنب دادتعالا ريثك ىنأ هيف

 ةزيرغ ىل نإف « ىسفن ىلع هيلمت اع لمعأ نأ ىلع لبقتسلا ىف تلوع دقو . تاظحل
 « هيف عدخأ نم لاحرلا نم ليلقو « ةرظن ىف قالخألا ةءارق عيطتسأو « ءىطخم ال

 الإ ًاقح ايظع نوك أ ال ىننإو « ىروث لقع وهو ةيبروألا ةراقلا لقع وه ىلقعو
 نم مغرلا ىلع باونلا سلجم د دوسأ نأ عيطتسأو « كلذ ىلع نهربأسو لمعلا ى

 . « ةيهاركلاب سمآلا أدبم ىف لباقأ ىنأ
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 هلشف دعب هب اذإ « ةصق ةباتك ىف ةبغرب رعش قحسصلا هلشف دعب هنأ ثدح اك
 ماعلا لزيعيل ماهمدارب ىلإ بهذو ؛ .ةديصق ملظن ىف ةغرلاب رعشي نيتي ىسايسلا

 ركفي وهو ةقيدحلا راجشأ تحن ريسلاب ضيرتي ناكو « هتفررع ةليثع ىف شاءو

 :لمأتي وهو قرشلا ىف هتحايس ءاتثأ ةرم لوأل هيف ركف مظع عوضوم ىف

 ةميظع دابق نآلا نانلا بتكي ال اذامل! سوريموه» : هسفنل لاق ذإ « ةداورطىداو



 . ةثيدح ةديصقل عوضوم دحي نأ الإ همامأ نكي لو « ؟ سوريموه تاموظنك
 ماظنلا حور لثمت ةديسقلا أدبم ىفو « حضاو عوشوم نويلبان نأ هل نيبت

 نع ةقالذ ىف عفادب امهنم لكو « هللا ىدب نيب ىطارقع.لا ماظنلا حورو ىئاطق الا
 ىرب هن إف ىغاملا ىف ىعاطقرالا ماظنلاب بجتأ اذإ ليئارزد نأل « سانلا مح ىف هقح
 نيب راوح وه نذإ لوألا ديشنلاف « لبقتسلا ىف هنم دب ال ىطارقعيدلا ماظنلا نأ
 « نيحورلا نيب رايتخالا ىلع هنلاالا لح ىف ةيوعصلا نكلو « ليئادزدو ليئارزد
 ىدلا ماظنلا نأو دلو ةداعلل اقرا ًالجر نأ رذح ىف ىدبأ ريدقلا هللا نكلو
 نوكت نأ ىأرو . نويلبا وهلج را اذهو ء دوسي ىذلا وه ىرقسلا اذه هراتخمي

 ؟ كيأرام » اهلأسي نيتسوأ زسم ىلإ بتكو « ىناثلا ديشنلا عوضوم ايلاطيإ ةلح
 . 6 ةميظع ىل ودمت ةركفلا نإ

 ءاقدصألا ضعب اهمدا ناكو « ءاسلا ىف اهل هأرقيل بهذف لوألا ديشنلا ىعتنا
 ةأفدملا ىلإ دنتسلا ليوطلا باشلا اذهف « ًادج كحضم رظنلا اذه نأ اوأر دقو
 اهم نيز ىتلا ءارجلا ةطرشألا ىلإ حايترالا ةرظنرظنيو « هرعش لئاصخمب ثبعيوهو
 اكض راثأ ءسوريموهو قئاد لثم هنامز ىعاش هنأب هسفن نع نلعي ىذلاو « هيلعن
 لو « ؟رتاف الابقتسا روهجلا (هلبقتساو ارشن نأ ناديشنلا ثبلي ملو « مكي داك ال
 ةديصقلا هذه لع أدبو «سوريموه غلبم غلب نأب قلعتلا ديدش ليئارزد نكي
 . اهق ركفي دمي لو ناكرألا دحأ ىف اهب ىقلأف
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 ءاسنلا

 ريثكو « ةذيذلو ةديك أ تاضيومت نقحتت مل ىتلا عماطلا ىذل ايندلا مدقت
 ءريزولا نم وأ ريبكلا حتافلا ةلماعم نم ًاريخ ردصلا بحر لظ اذإ هلماعت ام
 نآل « ءاسنلا ىدل ةيحتسلا تافصلا نم وه الاحب هل دجي ال ىذلا لجرلا غارفف
 رعشو « ةليجللا ةيدوبعلا هذحل ًايضار ليئارزد عضخو ؛ نهتمدخ ىف هعضي غارفلا اذه
 هتاقيدص ةرئاد ثعستاو ؛ نادرش لآ نم ثالثلا تاوخألا ىلإ در ذإ ةداعسلاب
 رتسش ىداللا امو ماهندارب ىق هتاراح نمناتخأ هتبحطساو « تاليا ءاسنلا نم

 ةناطلس ىز ىف دليف رتسش ىدال تناكو ؛ عنهم صق صح مفنأ لإ نوفنأ زسمو

 تيبلطو ؛ اهيكنم غلب ىتح اهرعش ثتاسرأ ةينالوو ةديس ىز ىف نوعنأ قدمو

 مدقي نأ « درمزلاو ساللا اهلع ءىضي هرتبوليك ىز ىف ىمو « ىردن دنول هزيكسم
 : ليئارزد اهملإ

 رحب ىف حبسو « هبناوج تئيضأ ىدلا ليا تيبلا اذه ىف ةداعسلاب ةظحلا رعش
 . ةنسملا هوجولاو ةعركلا صهاوملا نم

 مث ( 6 لبمت تيرنه » ىم مارنغ ةياور اهليبس ىف بتكو اهسحي ةليلخ هل تناك

 ةيقيقحلا تيرنه تناكو « «ايتنيف» اهمسا ىلاشو نوربب ةايح نع ةءاورب ًاعيرس اهقحلأ

 ىتلا ةقاربلا ةريغصلا ةعاجلا نمض نم ىهو « اهريس ىف ةقيلط اهكلو « ةجوزتم

 . ندنل ىف قافرلا ريخ اممجي نأ امهلع لهسلا نم راصف « ليئارزد اهحي
 ةقيلخ لاغدألا اهب ةقي ةقيدح ىف وأ رهلا ىلع ةلفح ىلإ ناوعد اناك مون لك ىف

 ءاشع ىلإ وأ « ءانببلاو ريفاونلاو راهزألاب ىألم ىمو « ىزينوريف » روصلا ة ةشرب

 ايبررع ارهم ىطتعي ديصلا بالك لوحو بكري نايحألا ضعب ىفو ؛ اربوألا دعب ذيدل
 ملو « ناسرفلا رهعأ مارتحا بسكيف اهعيجج زجاوحلا ىلع هب زفقيو هتليلخ كلم



 دل “نول

 اذهو « لئاح هنود فقي نأب ىضرت ال هنكلو ةضايرلا نم عوتلا اذهل الايم نكي
 . هحانرب نم ءزج

 ليئارزد مس دقو « نوتحنسلب ىدال لزم وه ديدح لزتم ىف راوأب همدق

 ةنبا ىف نوتحتسلب ىدال تيرح معو ؛ هتفيضم ةايح نع ةدىدع ًايصصق لبق نم
 ىلع اهرمع نم ةرشع ةسماخلا ىف مو هتنبا ريجأ نأشلا ريخص ىدتلرأ ضاق
 اكلامو اريك اديس نوتجنسلب دروا ناكو « نونحم نم لالا ليبس ىف جاوزلا
 نيثالث هداربإ غلسو « نيتنبل بأو لمرأ « راوطألا بيغ لجر وهو « اريك
 اهامحي نأ اهلع ضرعو « نيفدلا لالا اذه فشتك ا دقو « تاهنجلا نم افلأ

 دروأ رفاس دقو . اهجسوزتي مث اهجوز نم اهقالط ىلع لمعي نأو « انتلجتا ىلإ
 هيسرود تنوكلا وه ىسنرف باش ةبمص ىف ايلاطيإ ىلإ نوتجتسلب ىدالو
 ىدال ليلخ هنأ ىف باترب دحأ نكي ملو « هتقاقثو هقيرو هلاج ىف جذوع
 ملوأ دق نوتجنساب درول ناكو « كلذ ىه ةقيقملا نأ ىف بير الو « نوتجتسلب
 ءزمللا اهف هل كرتي ةيصو بتكف ء قدصي ال ًاقلعت هب قلعتو « هيسرود ديرفلاب
 ناتنبلا تناكو ؛ ىصولا ىتنب ىدحإ نم جوزي نأ طرشب « هلاومأ نم ربك لا
 ىو . اهرمع نم ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةءداحلا ىف ىتوثاقلا دقعلا اذهم اتطبر ناثللا

 ءافو هيسرود تنوكلا جوزت « ةيصولا نم تاونس عبرأ دعب « 1841 ةنس
 .ىف نوللا ةعقتمم ةاتف ذئدنع ىمو « نيتنبلا رئصأ ثيراه ىداللا نم هعيقوتب
 ثدحتو « جاورلا لجأ نم ةسردملا نع تعطقنا ؛ اهرمع نم ةرشع ةسماخلا
 تيراه ىداللا نم لمح الأب نوتجتسلب ىدال دعو هيسروددرفلأ نأب سانلا
 هداعو ؛ ةأغل نوتحتسلب درول تام مث ؛ هدعوب رب هنأو « ةملكلا ىنمع ةجوز
 نوتجنساب ىدال امهتنبحص ىفو ثاريلا ىلع ايلوتسي كل ءارذملا هتحوزو هيسورد
 نم بدؤلا راقتحالل ملأت تذخأو « لاخلا ةعراب تراسو ةذيفتلا ت نيك دقو
 . دوعت الأ لع روميس ةحاس ىف اهراد تكرتف ظ اهبأ ةأرما دوجولو اهجوز

 ليئارزد بحلصا ام دنعراواب نكلو « ندنل لهأ اهلبق ىتلا ةصقلا مع هذه



 ابهنأ ىرتس » : هلوقب اصاخ انول ةروصلا ىلإ فاضأ نوتجنسلب ىدال ةرايز
 ةقيفش ىهو « اهريغف هدجم ال صاخ فرظ اهمفو « نييدنلرألا ةءاحر اهفو ةياذج

 واخ ال ىو « ءاسنلا ىلع اهسفن ضرفت نأ لواحت الف اهفقوم ةبومص ملعتو ةعركو
 ىتلا ىه اهمأب تمهما دقو ءاحيمص سيل اهنع لاقي امث ريثكلا نأ ىلع «بويعلا نم

 ةمواقم تناكو قيقح ريغ اذهو هيسرود تنوكلا نم اهجوز ةنيا جاوز لع تامع

 صهالفملاب اثددتعا اذإو « .عيجلا مغرأ ىنذلا وه نوتجنسلب دروأ نكلو جاوز اذهل

 هنأ دقتعأل ىلاو ؛ هلدلا لفطلل مألا بح وه هيسرودل هلمحت ىذلا يملا نأ دحب

 فطاوملا دقتلا عونلا نم تسيل ىهف لك ىلعو ؛ ءىث امهنيب نكي مل هجاوز ذنم

 حوبص هجو اهل لازب الو ريثكلا ءىثلا تدقف دقو « ةصلخم ةدودو ةقيدص ىهلب

 . « ةنادبلل تلام نأ ىلإ ماوقلا ةقشتمم تلظ اهمأ ىرت نأ نكح « ناتليبج نانيعو
 تاثآلاب شرف وهم اهورئاز قرتخيو « رادلا هذهم اهظع ارورس ليئارؤد رس

 ةروطاربمألل تناك نامرهكلا نم ةليمج ىناوأب ءىلم وهو « بهذلاب ىلحلا رمجألا

 ةبهذم ءاضيب طئاوح تاذ ةليوط ةقيض ةبتكم ىلإ نورئازلا لصي مث « نيفزوج
 ةيتكللارخآ ىف ةليوطلا ةذفانلا لالخ نمو ؛ ايارملا نيب بتكلا رطاقق اهف تفص

 فحتلا اهلع دضانمو دعاقمو ًاررس دج ةفرغلا لوحو « كرايدباه راجشأ حوات

 نم بوث ىف نوتجنسلب ىدال سلجم رفصألا ريرحلا نم ريبك دعقم ىلعو ؛ ةريغسلا
 ةليجلا اهفاتك أب ليئارزد بجتأو ءاهردص رع ًاريثك فشكي قرزألا ريرحلا

 نأ دعب فلخ ىلإ ففصلا رعشلا كلذ بحأو « اهمدهل ءىللا تباثلا ءاتحالابو

 راص ىتح تملكت امو « نيبملا ىلع دجربزلا نم ةيلحلا كلتو « نيبناجلا ىلإ طشم
 . ًاريسأ امل

 اهدو ريخو « هيسرود نمو اهنم فلأتي ىذلا ليجلا جوزلا كلذد ةقرعم داز ال

 تاكنلا كلت نم نانثالا هصلختسي لافطأألا حسع هبشي ىدذلا حرما كلذو لدابتملا
 دروللاو تيراه ىدال د.ألا ىلإ ىسن «رادلا كلت ديلاقت نم اهمارهظي ىتلا ةريغصلا
 نيصخشلا نبذه ةقادصب ددرت نود عتمتو « ةبلظلا صصقلا نم ريثكلاو زوجملا



 ريبك مقاولا ىف وهف « اتطفو احيصفو ًاذبان هتدجوف نوتحتساب ىدال امأ . نيفيرظلا

 .نيرئازلا لباقت تراسف اهلبقتسي ال ءاسنلا ناكو . هتياور ف ىارج نايفيفب هبشلا

 قب ام اريثكو « مو لك ىف اهروز نأ ليئارزد ةداع نم راصو « ىلايللا لك ىف

 ةذفاتلا يناحب فقاو وهو هبحي ىذلا وهلا كلذ ىف دوجولا ةذلب طف عتمتي ب ًاتماص

 راهزألا ىلع ةريخألا سمشلا ةعشأ ثمل دقو « كراباه ف ءادرحلا 0 لطي

 ناك اذإف « بهذلا لسالسب ةئيلم هويحو ءاضيب اصع هش قو هرادص ىف ةيهذلا

 ذئنيحو « ثيدحلاف كرتشيو نيئدحتما نم برتقي همهم عوضولا
 نيرضاحلا شهدي

 ةءرقم ىلع وهو قابسلا داوي اهيش ناك رلكت اذإو « همكبت ةوقو هنارابع ةلوهسب

 ى هتف نمو . ةيحم ةوق ةرابع لك ىف عضيو هنالضع عيج كرحتتف فدملا نم

 ةيشحو ةوق ةرواجلا هذه اهسكتف ةدعابتلا تايلكلا نيب براقي نأ مالكلا

 تاسلج دعب ليللا فصتنم ىو . ةينشم ةذا اهنكلو ةدا هيلإ ءاغصاالا ىفو ؛ ةقلقم

 . ابالخ نيقيدصلا نيب راوملا ريصيق راوأب لصي نالربلا

دقف « ةديحو نوتجنساب ىدال ىري نأك لذ نم رثك أ بحي ليئارزد نكلو
 

 اهل ىوري وهف « ةيمارغلا هتارمانم ىف هدنع ىأرلا ةبحاصو هرارسأ عدوتسم ترامص

 0 امهتطاسبل اهو ماهندارب ىف هيدلاول اهمدق فيكو تيرئه بحأ فيك: ءىش لك

 نودلا ضعب هتلجفيكو « ريمضلا بينأتع نم ءىشب رعش فيك و « كلذ ىف ًاسأب اير

 « هلبقتسم ددهم تداك ةقالعلا هذه نأ فيكو « ءاشعلا تالفحو تاعمتجلاب اهقلمتل

 عطق فيك دسب اهف امل ىورو « بحلا نم ىوقأ ةفطاع هيدا حومطلا نأ فنكو

 زوجملا ليئارزد رتسمو ماهمدارب نع اهلكو . كلذ لك مهفت تناكو ةقالعلا هذه

 ناكو « شيطلاو حرلارهظم ءارو هيفخي نزح نم هسفن امع امل فشكو « همأو

 1ايفا ًاعنصتم هفرميال نمل ودبي ام ردقبف « ًابالخ ةقيلطلا ثيداحألا هذه لثم ىف

 اهلأسي ناكو ء بلقلا قيقوو ًايميبط نوتجنسلب ىدال لثم ةقيدصل ودبي ام ردقب
 اهنملعتسيو « لاجرلا هل رسفت نأ اهلإ بلطيو « دج ةريخصلئاسم ىف انايحأ ىأرلا

 كازاب ىف ىأرلا ام :  هأرقي امع ةحيصنلا اهلأسيو ةيسفرفلا.بتكلا ثدحأ نع



 د ايام

 لقأ ناريخألا تئاذه لهو « نافيدود دئاس جروجو وس نم ريخ وه لهو
 7-5 أ تسل 2 : هبابسعأ فعضو هلجنمب امل فرتعي ناكو ؛ 6« ؟ وجوه نمانأش

 ىنأ رمشأ ذئنيحو « ةكرح ىف انأوالإ بوق نوك أ ال ىنأ عقاولا نكسلو ؛ ىلاح
 ىف بغرأ ىنلمجت ام ريثك ةمختلاو ىبلاصعأ فعض نم لجخأل ىنإو . دلع

 نم فيسك أدصاو « ةكرحلا ىلإ اةوش تومأ داك أل ىنإو . .. ةيلهأ برح
 . 6« ... طدعر دمت ىف قشمد فويس

 علخيف محلا ف نبذلا ةساسلا ضعب لباقي هتاقيدص لابقتسا فسغ ىف انايحأو
 مهصانم ىلع ممدسحي ناك و « ةلودلا نوثش نع ةساح ىف ملكتيو ةنونملا عانق

 درولل نوترون نيلوراكد نع ءاسم تاذ مُددَق و . لاعفأ ىلإ لاوقألا بلقنت ثيح

 سلجي ثيح اهترايز ىلع نيبئادلا نم وهو « رارحألا نم ريبكللا ريزولا نروبلم
 دقو . دورس ىف ىنصي هنكلو اليلق ملكتيو « ةبانع ريغ ىف ًاددمتم اهدعقم ىلع
 ةنشحلا هتيبط ىف أكو « ةكيرحلا هتحاصفو ةفيرطلا باشلا ءازآب نروبلم رحس

 سيئر نوك نأ » هءاجأف « 6 ؟ ىنمتت اذام ىل لق » : الئاس ةدعاسلا هيلع ضرع
 سيل اذه ! ال ! ال » : قيمملا دحلا ةجحل ىف لاقو هيفتك نروبلم عفرف «ةرازو
 رسلاك و هو « للئاتس مداقلا ريزولا نوكيسو ربدم كلذ لك نإف « اننمز ىف انكم
 ىذ كنأل كلذ ىف قحلا كل نإذ ةسايسلا نهتمتلف ! ال ... هيسفانم نيب ريغصلا
 . « ةفيخسلا راكفألا هذه نع علقت نأ بجي نكلو « كش الب لصتسو

 قاذو ءىث لك ف يمع نروبلم دروأ لثم وه نمل ةبسنلاب ةلهس ةلك عالقإلا
 ٠ همامأو « دج الب ةايحلا روصتيالو شيمي نأ درب اذه ليئارزد نكلو « ءىث لك
 ىلعألا ريخلا ىف ماب ناديرش ةلئاع نم تاليجلا ثالثلا تاوخألا شقاتنت
 باشلا ىزيد ىلع ةأْؤل دجلا ىلوتسيو « «؟ ةيوغرلا ةايحلا ىهام» : نلءاسقيو
 . « ربقلا ىلإ ابصلا نم رمتسم مظع بكوم » : هتسايحب هدعقم قامعأ نم بيحيو



 بزح ىلإ مامضنالا
 ءىداب» ىلع اهب عتمتت ىلا ةيرحلا لضفأ »

 ناسن الا قوقح ىلع لضفأو « اهب اننودمي قلارارحألا
 . « زيلجنالا قوقح

 ليئارزد

 نوكحيس مهمأ نظ ىتح الئاه #١8 ةنس ىف «يوهلا» بزح راصتنا ناك
 ىتلا تافلاحملا ىلع ىتح ءىش لك ىلع ىفقت ةتينأمطلا نكلو ؛ نرق فصن دالبلا
 ٍ . مصفت ال اهمأ نظي

 نم حالصإالا ىلإ اقح نولايم سانأ كلانه ناك اذإ نيرصتنلا رارحألا نيب

 نإف « ماهرد دروأ لثم هنم ةأرج رثك أ مث نم وأ « لسار نوج دروا لاثمأ

 ةرازو سيئر نروبلم درو هيف ىأر ىدلا ىلئاتس لاثمأ مهترطفب نيظفاحم مهنم
 ىلع هؤاقدصأو ىلناتس جرخو مهفوفص ىف قاقش ثدح نأ اوثبلي لو « لبقتسلا

 . نيظفاحلا نازيم ةأخ عفتراو بزمحلا

 متأد ميعز ةدايقب اًضيأ لتاقت تناك نيظفاحلا فوفص نأ ةيلستلل وعدم اممو
 ليب تربور ريس نإف « هناوعأ ءاضرإ ىلع مءاضرإ لضفيو هموصخ ىلإ ملطتلا

 لجرل قب ىدلا دي-ولا عمطلا وه اذهو ؛ بازحألا عيج ىلع طلستلا ىف عمطي

 ما داو ميدقلا « ىروتلا » مسا بذملا علخ هبرادإ تحنو « هيزح ىلع طلست

 لناتسب راقت اذكهو « نييعحرلاةملكل ةضقانم ةملكلا هذه تربتعاو « نيظفاحلا

 . رخخألا نع دحاولا زييمت لهسلا نم دمي مل ىتح « رحلا ظفاحلا ليب نم ظفاحلا رحلا

 . هليمز نم ةيرخلا ىلإ برقأ ناك ظفاحلا نأ هيف كش ال اممو
 ةيسايسلا هتايح ىف ليئارزد روطت دج لهسلا نم تلعج تارييغتلا هذه لثم

 هاتعام لكى م ءامدقلا ىروتلل ةءوبحلاو ةئيرحلا ديلاقتلا ىلإ ةدوملا هذهف « ةيصخشلا



 د اةيلهجب سس

 لاصتالا ىلإ ىهتني نأ هيلع بجي هنأ حوضو ىأر دقو « ةيسايسلا هتايح ءدب ذنم
 . ةرم دعب ةرح مزهف القتسم لضاني نأ لواح نأ دعب ةمئاقلا بازحألا دححأب

 هيف ارتلجإ لثم دلب امسال ةعدق ةينالرب ديلاقت هيف دوست ىذلا دلبلا ىف
 . بازحألا نيب قالزنالا ليحتسملا نم نوكي داكي « مظنلارقتحمو صالخسالا مرتحي

 الإ ءارآلا ضرف نكع الو « ةدددج ةيلخ ءاشنإ نكع هناف بزحلا لخاد نم امأ

 . هتعاط مدقي نأو ليئارزد راتخم نأل تقولا ناح دقو « فورعم راعش تح

 تراص هيدا ةلأسملا نأل كلذف نيظفاحلا بزح ىلإ مدقتلا ىف ًاددرتم لظ اذإو

 دجي مل ةليجلا تافصلاو ةءالخلا تايصخشلل بحلا ليئارزد نإف « صاخشأ ةلأسم
 هتحارص ىف ًارظنم لجأ اقح قودلا نإ لجأ ؛ هدوربو ليي ثتريور ريس وح اليم
 لو حالصإلا ةظحلا ىت ًاريثك نيهأ دقق « حرسلا لزتعا قودلا نكلو « ةئجافلا

 وهو هل ةمءالم رثك أوه ًارود راتخم نأ لضفف « ريهاجلا ضرعتي نأ بحي نكي

 مهباع صقي نأ هنم نوبلطي نابشلا ناك ىداوتلا فف ؛ ميدقلا ىنطولا لطبلا رود

 تيأرامدنع ريغص طئاح ءارو امك ار هكتمالس ىف تنك » . لوقيف هكراعم صصق

 ىف مهجامألف فاكل اذه نإ هللاو تلقف « ىنثني ىدفرفلا شيحلا رسيألا حاتجلا

 كيتشي الأ ررقو « كاذب عنقف روهجلا ءايح عراوشلا ىف رم اذإ راصو « «لاحلا

 . دجملاب هيلع دوعت ال كراعم ىف

 سيئر تسرهدنل دروأ بناج ىلإ ةليل ليئارذد ىشمت تقولا كلذ وحب ىف
 كاحاي كنإ » : مون تاذ هل لاق تسرهدنل دلاو نأ ىوريو : نيظفاحملا نم ةاضقلا

 نم نيتسلا ىف وهو ظفاح دقف تققح ةءوبن ىعو « 6 كتايح لوط ًايبص لظتس

 رثك أ هلاثمأ صئاقنب للستي ناكو « ةءرشبلا لامعألا ىف لايخلل هحونج ىلع هرمع
 دقو « هترك اذ بيردتل لق رهظ نع دئاصقلا ظفحي نأ داتعاو « اهنم قياضتي امم
 هيف دحوو « نوددشنلا لاجرلا اهنم قباضت ىتلا هردص ةءاحر ليئارزد ترحس

 انيد تسيل اهنأ ىأ « هسفن وه اهارب كبازحألاو ةسايسلا ىف ملكتتي الجر اريخأ
 . نف م اعإو



 تاليصفتلا كلت اهسال نرقلا كلذ ىف ةريبكسلا ثداوحلا عابس نم طق لمع م
 جنتاك ةافول ةقياسلا ةليللا ىف نأ الثف « خيراتلا ىف ةايح ثبت ىتلا ةنيقلا ةريغصلا
 ءارو جراخلا ىف ىشمتي نأ جتناكدارأو « ةددإب جيلا لو وول هناك
 هيلإ ىدسي ناكو هتقادصب باشلا ليئارزد ًاضيأ ريزولا لمث دقو . دعتر,تسرهدنل
 لو دعما [دج نسلا ريغص ةرازولل ليكو عم ءاشعلل هاعد موب تاذ فو ٠ متاصتلا
 مامأ اكيسفن نع ادنأ اعفادت ال » : ةميكح ًاسورد امهلع قلي ذخأو نوتسدالج
 اهم نورعشي ىتلا ةذللا ىف نيعماسلا ناذ « موجحلا ىلع درلاب الإ ةيباينلا سلاجلا
 لجر نوتسدالج باشلا اذه ناكو . 6 ةقباسلا ةلجلا نوسني ديدجلا موجحلا ببسب
 ناكف « تسرهدنلو ليئارزد لاثمأ اريثك رسي نأ نكع الو لبب عون نم دج
 [آوشح ةوشحم محلا ةيرط دج ءاضيب ةمج مل تمدق هنأ ىلع « انيزح ءاشعلا
 . قيفر ريخ كلذ ىفو ًاديج

 لظو « ىسايسلا ملاعلا ايابخ ىلإ ذفني ليئادزد ذخأ تسرهدنل لضفب
 ةرثاد نع هل ناثحسي نافرطتلا نايزملا ذخأو « هيلقتسمو ماهرد درول لزاغي اماتقو
 سانلا امل حرب لف ندنل ىف تفرع تالزانلا هذه نكلو « امهنأشو امهكرتف
 لقع اذ نوكي نأ بحي اذه ىليئارزد نإ ابحت ؟ نوتجنلو ىلإ ماهرد نمأ » : اولقو
 رظتني ىدلا قيدصلا لاثم هنإ » : تاورحلا لفيرج فاضأو ع 6 زيحتم ريغ
 . 6 تسرهدنل نم

 سوردلاب ئتك او هتلع نم ريب نأ لإ ىرخأ ةرم باختنالا ىف هلشف ىدأ
 لمعو . لشفلاب الع ىفقم بازحألا نع لالقتسالا ةركقف « ةيساقلا ةنالثلا
 مدقتي نأ ررقو ؛ نيظفاحلا لقعم نوتلراك ىدان ىف ا وضع بختني نأ ىلع ليئئادزد
 . ىنزملا ىرلا ىدترا ؟ريخأو « نيظفاحلا نم هنأ ىلع كلذ دعب باختتالل

 مث القتسم ناك هنأ ىلع ليئارزد نإو « هابلقت ليلعت امئاد نسحي لجرلا نإ
 نم ظحالملل احوضو لقأ تابثلا اذه نأ ىلع ؛ هتديقع ىلع هتابثب رخفي اظفاحم راص
 مجاجي نأي ديدجلا ظفاحلا ىلع ةيسايسلا ةلجلا تارورض تضق امدنعو . جراخلا



 يارب د

 ايضغ ىدنلرألا ميعزلا بضغ هنم ةيصوت باطخ لبق نم سّمْلا نأ دعب لينوكوأ
 « باطخللا اذه نعو موجملا اذه نع نلبدب عامجا ىف ملكت مايأ دعبو . اديدش
 بعش ام تقو ىف اوناكدوهلا نإ » : هلوقب فاتحلاو كحضلا طسو هتبطخ متتخاو

 لسن نم ىل,ئءارزد نأ ددالو « رارشألا نم ةعاج مهذب ناك هنأ ىلع راتخلا هللا

 ىنإو « بيلصلا ىلع تام ىدقلا ريرشلا صللا كلذ تافص ًاقح هيف نأو « ءالؤه
 داقحأ نم ىلاحلا ليئارزد نوكي نأ دعبيالو ؛ ليئارزد ناك هسا نأ آقح دقتعأل
 . « عيفرلا هماقم ترك ذ ىذلا صخشلا كلذ

 سانلا نم ريثك اهم ىلستو ةفيرطلا ةبطخلا هذه ندنل فم عيج ترشن
 رغصلا ذنم اهسن فطاوع هيلع تيلنتف وه امأ . ليئادزد نم نوقياضتي نبذلا
 6 لجرلا اذه برضل اهم رعش ةبغر ةنأ ! اقح ةلؤلا تارابعلا هذه أرق ام دنع
 قفتي نأ هيلإ بلطو هيسرود ىلإ ىرج ! ةسردلاب هناهأ ىذلا بلاطلاب ىضماهق لمف
 زرابي ال نأ مسقأف ةزرابم ىف الجر لبق نم لتق لينوكوأ نكسلو . ةزرابلا ىلع
 اذه نكلو « ةزرابملل لينوكوأ ناجرو» هنبا عفدن نأ ليئارزد لواحو « ادحأ
 ةيلوئسم لمحتيال هنكلو « هيبأل هجوت ىبلا تاناهإالل مقتتي نأ لبقي هنأب باجأ
 لوقي ةفيتع ةلاسر لينوك وأ ىلإ ىل,ئارزد بتك ذئدنعو « بألا اذه هلوقيام لك
 نيدمتلا ماعلا جراخ ديعب نمز نم كسفن تعضو كنأ نم مخرلا ىلع» : اهف

 نأ نود ىدآ ةروص ىف ًاشحو ناكولو ىتح دحأ نم ناهأ نأب ير ىلإف

 : هلوقب ةلاسرلا متخاو هتؤرابم نبالا مث بألا ضفر ىلع ةدشب لح مث «  هدؤأ
 [يدأت كبدؤأ ى ىلوألا ةصرفلا زهتأس ىنأ نم ًاقئاو نكو « ىيليف ىف لباقتنس »
 . ىل,ئارزد نيماينب . « اهيلع فسألا ىلع كلمحيو ىل اهتهجو ىتلا تاناهإالا كرك ذب

 هسبالم رهظأ ىدتراو ؛ هسفن نع هاضر ىلإو ءودهلا ىلإ داعةلاسرلا هذه دعبو
 . هتعاجش ىلع هفراعم ريك أ هأتهو اربوألا راد دصقو « ةفرخز هيرادص رثك أو

 ةجضلا هذه نابحيال امهنأب زوجملا قاحسإ هل بتكو ةراس هل تبتكو
 نيءايني امهللع رف . ةدشلا ءذه لثم ىلع ناقفاوبال امهمأو « امهعا لوي ةيبركلا



 نم هنأو 0 هتقحس ىنأ انه بازحألا عيج ىأر نم نإ » : لوقي وهو ًاركدتسم

 نكع الو ةلاسرلا هذه ىلع فسآ ال ىنكلو « يلسم ادقتنت نأ اكيلع لهسلا

 بتك ام عدبأ تناك ةريخألا ىتلاسر نإ « و » ىل لاق دقو « ميج سانلا ءاضرإ

 اهف اودجوو ©« شحولا » ةلك لاعتسا اوبحي مل سانأ كلاتهو ؛ ةيزيلج الا ةغللإ

 اذهو ءع ومجلاىأر مهلافلك ىللعو «تفيوسب ةقيلخ اهنودحي نو رخآو ذل وشح

 . 6 ةعاجش ترمظأ ىنأ نورب اعيج ىانلا نأ وه ىأرلا
 ىلع اوقفاوب ل ةيعاتجالا ةئيملا لاجرو لينوكوأ ءاقدصأ ناف قيقح اذهو

 ءالؤه نكلو « ةعاجش رهظأ ليئارزد نأ ًالعق اودقتعاو « هتلل ءىندلا ىوتسلا
 نم راجتلا ىأر وه ةميقلا وذ ىأرلا ارتلجتإ ىفو . ماعلا ىأرلا نوفلؤيال سانلا

 ديدشلا ميظعلا عومجلا كلذ ىأرو « مارق ىف سسقلا ىأرو مهتاباسح بئاكم ءارو

 نوكتت تأدب ىتلا ةروصلاو « ىزالجت الا بعشلاوه ىذلا لايخلا نع ديمبلا رذحلا

 اههركي ةروص ىه فحصلا قيرط نع ىمايسلا فلولا اذه نع عومجملا اذه ىدل

 عالظتلاو جيجتضلا ريثك صخش ةروص ىهو « ةيهاركلا دشأ ىزلحت الا لقعلا
 ًايساق ناكل ين وك وأ نأ هيف كشال اممو . حقوو كحضم ةيسايسلا ةديقعلا نم لا
 متاتشلا برح أدبي نأ ىف بغر ليئارزد نإ » : الثم روتاتكبسلا تلاق م نكلو

 رينصلا بلكلاب انرك ذي وهف ىوكشلا ىف أدب حرج املف « مئاتشلل ميعز ريك أ عم
 : « داوجلا اذه رفاوح ضعيو حبني الايمأ لظ نأ دعب هرفاحي داوحلا هءرضي ىدلا

 اذإ نكلو « حضاو ريغ ًافيعض ًاحبشالإ دعب نكت ل ةئيسلا ةروصلا هذهو

 ىعو ةريطس ةروص ريصت اهمإف « فورعم ريغ فموكي داكي مما ىلإ تفيضأ
 لجرلا نم رثك أ ةقيقح اهنأ ىلع تبثت دق اهنكلو « ىلايخ صخشل 6 ةيصخش »
 . اهريغ لمأو عئاقولا نم اهعم مءالتيام ماعلا ىأرلا ظفح تنوكتام اذإو « قيقحلا

 لامعألا لاجر نم ىزيلجتإالا اهمسوتي اكهتيصخش لباق ىيئارزد باشلا نأ ولو
 ودع دلأ لباق هنأ ىف كشيال ناكو « ًارقتحم ًاعظفتسم هنع ًاديعب اهحرطأو شهدل

 . هتبراحم هيلع بج



 - ١؟ تب

 نرالربلا ف وضع
 ىراوجلا لج أك ةلسرتسلا اهروعشب نوسنأ زسم تداعو صقارلا مسوم داع

 قنأتلا باشلا ىليئارزد نيماينب دعو « عيدبلا ىناويلا املا نوئرون زسمو
 ىدال ذقاون لالخ نم ةيبهذلا لسالسلاب لمحلا هحبش نيبقي ىدلا بالخلا شئاطلا .

 نوكي نأل ؟ريثك ماتيو عانقلا اذهل قيضلا هب دتشي انايحأ هنكلو « نوتجنسلب
 راكفألاب ةلقثم ىعهو اعوقو رثك أ تراصو تمسصلا تاظحلا هدا تدازو « ليئادزد
 نيثالثلاو ةيناثلا غلبو تاونسلا تمباتتو « ةعذاللا ةيرخسلاب أك اهعطقي مث  ةنيزملا

 . عباتل ةبسنلاب - ةلوهكلا نس وهو هرمع نم.
 اذهف « تسرهدنل درول ةقادص الإ اليلق ةطلسلا نيبو هنيب براقي نكي مل
 ءاحنالا ىلع فسألا ىف اقفتا دقو . هل دن هناك ةروشلا هلأسي رتهتسملا فيرظلا زوجعلا :
 [شيج هصاوأ تحت نيظفاحلا بزح راصف « بزحلاب لبي هيف ريسي ىذلا فرحنلا
 ةيلمعلا ةهجولا نم هنأ لبي ىأرو « نينمؤلا ريغ نم هسفن مبعزلا نآل ناعإ البإ
 تادروللا سلحمو ةيكوللا هو « دالبلا ىف ةيديلقتلا تائشنلا نع عافدلاب بلاطمأ

 امم ابنأب داقتعالا ىلإ ةيرظنلا ةهجولا نم ليع وه اهيب « ةيتاكيلجت الا ةسينكلاو
 قانا نا د ماتم قوددمو نق نيطاملا بوتن ناو. نع ادألا
 نع اريثك لب ملكت «أدبلاو غربنلا هيف سيل نكلو عاصلاو ةيقيرلا روصقلاو
 . هب ظفتحي نأ ديري ام فرعي نكي م هنكلو نيظفاْملا بعذمإ

 هل ادب الك ارتلجتاب ةيسايسلا ةايحلا ىف ركف الك سكملا ىلع وهف ليئارزد امأ
 ىف ديؤي نأ ءانعم سيل هرظن ىف ظفاحلاف « ةعاجشب رومألا هجاو نأ بجاولا نمإ
 فقولا وهو « ىلايخو فيرش فقوم وه انإو « اقلخ اروتسد راذتعالا ةماستيا
 كلتو ةيقيقملا ارتلتإ باسح بسحي ىذلا ديحولا فقولاو لوقحلا ديحرلا
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 دل موا دنس

 ةداسلا راغص نم دينعلا طشنلا سنملا اذهو « ديسلا رصق لوح ةمئاقلا ىرقلا
 « نيريثكلل ةرسيم هتاذ تقولا ىفو « دتحلا ةعيدقلا ةيطارقتسرأألا هذهو « كاللا
 لوقمعلا هب رختست ام وهو قباوسلل مارتحالاف » هسفن خييراتلا باسح بسحي لب
 بحيامو « ةيرشبلا ةعيبطال ةقيمعلا ةريخلا ىف هساسأ نأ ىل ودبي ةيحطسلا ةرورغلا
 . © نييمفنلاو رارحألل ىرظنلا أدبلا هجو ىف ىقاولا أدبملا ماقي نأ وه هلمع

 ةيخيراتلا ةسردلا نيب قرفلا ىلع امئاق هدنع ثيدحلا ىسايسلا لدجلا ناكف
 جاتنتسا نكي ًايضرف ًاثئاك تسيل دابلاذ « خيراتلا وه راتخاو « ةيفسلفلا ةسردلاو
 جازم الو نمزلا هغاص ىنف لمع ىه ةمألاو « ىلقعلا ريكفتلا درجعب هقوقح
 ةيعيبطلا اهدراوم نع ةئشان تسيل صاخ هجوب ارتلجيإ ةمظعو « جازم صخشلل
 قوقح نالعال ةقباس زياجت الا قوقحو اهتائشنم رثأ نم اهنكلو ؛ ةطسوتم مو
 , نورق ةسمخب ناسناالا

 ىفو ؛ باشلا بهذلا بحاص رإخ ىف ةداع رودت تناك ىتلا ءارآلا ىم هذه
 ىلإ ةلاسر لكش ىف « ىزيلجص الا روتسدلا نع عافدلا 9 ىف هناتك رشن ١مسم ةنس
 بواسألا لاك داقتلا ريخ هيف ىأر ةيسايسلا ةفسلفلا ىف باتك وهو « ليبن دروأ
 ريغ نم ليثملاب فرتعيال نم ًافيخس تادروللا سلجم رهظي دقف « ةركفلا جوضنو
 نه باختالا كلذ نم رطخنأ وهام كانه نأ حضوأ ليئادزد نكلو « باختنا
 ىلع سانلا لمحت نأ نييسايسلا نينهتملا نم ةيصع عيطتست دقف « ليثع ديغ
 تادروالا ساحم امأ . اهتداراال ةروص اونوكي نأ نود دالبلا ن وكح مث اهماختنا
 تادروأ صخش ىف ةسينكلا لثم وهف « ةيقيقح تاوق لثمي كلذنم سكملا لعدن
 صخش ىف تامطاقلاو « رواسناش دروللا » صخش ىف نوناقلاو ؛ ةفقاسألا
 وهف باونلا سلجم نع امأ . نيثراولا كاللا صخش ىف ضرألاو « تنانتفل دروللا »
 رارحأألا هعضو ىدلا ديقلا حالصرالا ىف ءاجامم اليثك عسوأ هنأ وأ سكملا ىلع دوب
 ىف ةعاجشلا هدا رفوتت نأ وه نيظفاحلا معز بجاو نأ هل نيبت دقو 2« 1889 ةنس
 صلخي نأ ايضيأ هيلع نكلو « ةايحلاب ريدج وأ ىحوه ام لك ىف ىغالا نع عافدلا



 مسلم

 وحن ةأرج ىف هب ريسي مث « ةيلاب تراص ىتلا ”ىدابملاو ماهوألا عيجج نم بزمحلا
 . مهيلع طلستلا ىلع ةرداقو بعششلا نم ةماعلا بحب ةيرشم ةعرك ةسايس

 ىف دعقم داحيإ بحيد» : الئاق قودلا مهمهو « ابظع حاج باتكلا حمي
 قاحسإ امأ . ةيدو نوكت داكت ةلاسر هيلإ ليي بتكو « «باشلا اذهل نالربلا
 ملام ىلعنآلا تلصحدقل » : هيلإ بتكو اريثك رس دقف مدقلا ظفاحلا ليئارزح
 ىنطي هنكلو ءاكذلا كصقني مل « ةسايسلا ماع ىف مسا « مايأ ةرشع ذنم كل نكي
 لصاوتلا دهملا لع لدب ىذلا نانرلا ريصقلا بواسألا تذبن دقلو ؛ هترثكل انايحأ
 ع « ةقرلا هيفو ةلوجرلا هيف « ريبعتلاو ةركفلا نيب عمجي رمتسم رهن نآلا كبواسأو

 مسي انكم بزملا هل دجي ملول لجخلا نم نوكيل هنإ» : تسرهدنل بتكو
 . « هتساحو هطاشنو هبهاوم لماكب عافتنالاب

 تقولا نأ عقاولاو « طقاستت نأ ثبلت الو تقولا كلذ ىف ةهك افلا تحضن
 ىتح نواصي نورضحلا راصو « لبق نم رثك أ هنوقياضي نونئادلا ذخأ ذإ ناح
 ( ةفرسم ةليلخ هذاخماو « تاسع عيرأ باختنالل همدقت ناف*“ ماهمدارب باوأ

 بيط نع هءاقدصأ ضرقي ناكو « اهلاثمأ ةثالث هنوبد داز ىلاثلا سابللاب هقنأتو
 بلاط قيبض ةعاس ىف طقف ةدحاو ةح ىفو ؛ اهنودرب الو مهل اهضرتقا ًادوقت نطاخ
 0 « دحاو سلف فرصملا ىف ىدل سيل هللب مسقأ » : باجأف هيلع نبدب هسرود

 .  قدصلا لاق دقو

 دع د د

 ءزوخملا دسألا توع اكولرتاو ىرك ذ ءاسم ىف عبارلا مبلو كللا تام
 ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىفو « اهرمع نم ةرشع ةنماثلا ىف ةريغص ةكلم شرعلا تلوتو
 رصقلا ىح ىل ئارزد قفارو « ص لوأل اهئارزو سلحي ايروتكيف تعج احابص
 تسرهدنل فصو ةدوعلا دنعو « هتكلل ةعاطلا مدقيل بهذ ىذلا تسرهدنل دروللا
 نم رحبلا كلذ فصوف ءارتلجتإ لاجر رهشأ مض ىدنلا عاتجالا اذه ادح رئأتم وهو
 داس هيعارصم ىلع بابلا متتف اذإف « ةيركسعلا سبالملاو ةعسوألاو ضيسألا شيرلا
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 نم متللا كلذ طسو اهشرمع ىلإ ةاتفلا تمدقتو « ةباغلا نوكسك قيمع نوكس
 فصولا اذهم ىليئارزد رحس دقو « ةسايسلا لاحرو داوقلاو ةسينكلا ءا 0
 ةيسورفلا حورو « قارلا راقولا كلذو تالفحلا ةمظع نم بحيام لك هيف دجوو
 هتكلم مامأ ًاضيأ هنأ ولدو مو « ةأما مامأ ةوق نم ارتلجتإ ىف ام لك ع وضخ ىف
 . نونسلا رمتو .اروك ذم ايش سيل هنكلو « ةيتفلا اهدد لبقيل

 هذه ىفو « ةماع تاباختنا ءارحإو نالرإلا لح ىلإ ةديدج ةكلم ةيلوت تأ

 « ةنومضم ةدع رئاود ىف حشرب نأ تسرهدنل ديبأتب ليئارزد ىلع ضرع ةرلا
 ةلرغلا ةراثرثلا ةءاشلا ةديسلا كلت جوز سيول ماهدنو نأ هيلع ضرع ام نيب نمو
 ىعو «نوتسد.امىف اليمز هل نوكي نأ بحي ناك اذإ هلأس راواب ةرسأ ىدل اهفرمعتلا
 نسمل ضرعلا اذه ىف لضفلاو « نيظفاحملل نان ومضم نالربلا ىف نادعقم اهل ةرئاد

 لآ ىدل ةملو ىلإ ىتد مايألا دحأ ىفو ًادج اهلقثتسي اليوط ًاتقو لظ دقو « ماهدنو
 ماهدنو ةديسلا ليئارزد رتسم اي بحطصت له » : تيبلا ةءر هتلأسو « كليشتور
 عمو « قاطن ال ىتلا ةأرلا كلت نم ريخ ءىش ىأ » : باجأف « ؟ ةدئالا ىلإ سيول
 . باذعلا ومت ىشمو هتدانك هرادص بيج ىف هدب عضو مث « ريدق هللاف كلذ

 ةفقثم الو ةيكذ كت ل ىعف ءاهف هاري ند للعب ةلع تاب انين نكن

 « ةشئاط تسيل ةسايسلا لاجر نع اهارآو « كح ىف رومألا نع ملكت اهكلو

 ىدب راص نأ ىلإ نمألا هب ىهتاو « ةميلس اهحتاصن نأ ةم نم رثك أ ىأرو
 . كرايدباه مامأ ندنل ىف سيول ماهدنو هكلع ىلا ريبكلا لزالا ىف ءاشعلل اريثك
 اذهو « هعفن عيطتسن 7 دقو هب بجعتو هل متهم تناك ماهدنو زسم نأ حضاولا نمو

 ءىثو دجلا نم ءىش اهف ةلزانم اهزاغي ناكو « ةقادصلا ىف ءاسنلا هزلتسي حيررم

 . نمذ نم جضن ىدلا لاخلا اذه ىلسي امم ؛ حازلا نم
 ال ليئارزد بتكو « ديمعتلا ىف مألا رودب هوحن تماق ةكرعلا ءانثأ ىف

 « دحاو نالعإ ىف نينورقم امهعسا ىرب ذإ ؛« هرورس نع اهم ربعي ةقيقر لئاسر
 لعفت 5 - ةراسالو - هحدتع : دحأ دمي لو « لوألا هتيهارك ماع ىبسن دقو



 ل ريع دل

 نب لازم راسب ويطرد 115 ةيارقلاك جنوب أ ةئقلا قع
 درول لثم ءاقدصأ دييأتو هبهاوم نأل ء نمزلا اذه لاجر مظعأ نم ةليلق تاونس

 حاجنلا هل نمضيس نالربلا ىف هتاقبإ ىلع جوز ةوقو سوداش درولو تسرهدنل
 . © ىنالربلا نوسحم سانلا هوعدبو

 وه « دحاو لجر لقألا ىلع حشرلا اذه نع نسحلا اهمأر ىف اهكراشيو

 :ء ثان انأو انه دوعأ ام دنع 2 : نوتسددام ىف هيبخانل لاق دقف « هسفن حشرملا

 . « رخفلا نم ءىشب اعرو حايئرالا نم ءىشب الإ كتم دحأ "ىلإ رظني نلف
 نود لصح اذكهو « ليئارزدو سيوأ بختناو هيلوب 77 ىف باختنالا مت

 « ةبيجم ةايحلاف « اليوط هيق بغر ىذلا دمقلا ىلع مايأ ةعضب فو « ركّذي لاضن
 ىف ةأْك رصتني وهو « مرتحمو فورعم هنأ دقتعا ثيح ٍبموكيأو ىف اعاد مزهدقل

 ىلإ ظحلا اهف راس ةيوتلم قيرط ةنأف « عوبسأ لبق طق اهرب مل ىتلا نوتسدام

 ةليثض ةأرما اهم هتطاح ىتلا ألا ةءانعل هدعقم ىف لضفلاو « هتياغ ىلإ هن لصو نأ
 « راوابل هتقادص ىلإ دئاع سيوا ماهدبو زسمل هتلباقم ىف لضفلاو « ةرائر“ مسجلا

 ى هلشفل الإ ىارج نايفيف بتكي لو « ىارج نايفيف نم تأشن ةقادصلا هذهو

 تابراضما هذه لخدو « ةيبونملا اكيرمأ مهسأ ىلع هتابراضم فو « ىرم 2 ةددرج

 ىف هتاداهطضانأل « بتكلا اذهل لسرأو «كيردرف ةحاس بتكمى هتماقإ رثأ ىلع

 اذكعو « ةيعماج ةيبرت ىبرتي نأ ليحتسلا نم هنأ ىلع هابأ تلد ناجوك ةسردم
 فورلغلا نم ةلصتم ةلسلس دجو ةلوفطلا ىلإ داع اذاذ « ةوطخ دعب ةوطخ لقتنا

 بيست ةديعسلا ثداوحلاو « ةديعس ثداوح ىف ًايبس ريصي ءىسلا ثداحلا ثيح

 لماكلا بيترتلا اذه ىق ءرملا صلختتسي نأ بعصلا نمل هنإو . لشفلاو ثراوكلا

 ةرمتسم ةزجمم ةايحلا دقتعي راص . رارسألا نم اذه لكف « اتوناق وأ ةدعاق ملا

 « ليئارزد نيماينب ةدارإ وهو عماللا « هنايرأ » طيخ ةملظلا ةءالا كلت لخاد فو

 طق دقفي مل هنكلو « اعاد أطخأ وه لب « اهجناتنو املامعأ قئارط ىف ”ىطخي دقف
 قكي وه لب ... ىفكي اذه اعر . اهملإ لوصولل ةقداصملا ةعزملا الو ةحضاولا ةباغلا



 ؛ نالربلا وضع ليئارزد نيماينب وهف « باكرلا ىف اتعضو هيمدق نأل كش الب

 ىلإ باجيإ ىف ةعاجللا هذه ىنصت رهشأ ةعضب دميو ؛ ةليج ةيمامو ليج ناونع
 «ىوقلا مسالاو ةردانلا ةغصلانيب امف بيجملا جوازالاو ةئيللا هتارابعو ةنائرلا هلج

 نك 7 لإ ليئارزد نيماينب مرتحلا وضعلا لصي تاونس عصب دعبو

 .. كلذ دعب مث « ةميظعلا ةيروطاربمالا كلت ىف ةيلاملا رومألا وأ
 ليئارزد ةراس ىلإ ةلاسر

 . 1١ ةعاسلا 14800/ ةنس هينون / ىف نوتسدام

 لينولوكلا لاثو انوع 15 كلو تاوصأ 77 سيوأ لان : زرع »

 . 6 لحت ىلع ةملكلا هذه تلسرأف باختنالا مي داكو ٠ ًاتوص 4154 نوسموت

 ىرد

 سوأ ماهدنو رسم ىلإو

 هينوب 7٠١ ىف ماهمدارب

 « نازلا شارحأ نيب انه ماهدنو رتسمو نأ انيروزت تأ ميج وجر »
 | دودو باقو ةءرب ةيعيبط رظانم : ةطيسب تاذلم ريغ اكل مدقن نأ عيطتسن الو

 لد . 6« ىارتحا كجوز ىلإو كيلإو

 (اهجوز قيقش) زئاقيإ روجام ىلإ سيوأ ماهدنو زسم نم
 بءوكيآو نم ةنرقملع ةريبك اراد نونكسي مثو ليئارزد رتسم ةلئاع ترز »

 نه ريبك دع مهمداو « امدق نوعبرأو نوثالث املوط رادلا هذه فوغ رثك“أو
 ؟ بألا فصأ فيكو . بتكلا ردنأب ةصاغ ةبتكم مهمدناو « بالكلاوليحلاو مدخلا
 هلو « ةيكّذو ةليج ليئارزدةسنآلاو . ىتايح ىف هتلباق لهك ديس لك أو بحأ هنإ
 كن اذ « ىزيد ةداع ىىدب ىذلا ىسايسلا انقيدص وهو ةوخالا ربك أ امأ « ناوخأ
 . « نوتسدبام ىف همم هءاختنا ىلع لمع ماهدنو نأ ملت كنأل [ريثك هارتس

 نوتيل راواب دراودا زسم ىلإ ليئارزد نمو
 نوتسدبام نع ًابئان ريصأ نأب تاباختنالا ىف ىلاضن متخأ نأ بيجعلا نم »



 مد مله

 دقتمن ىتلا ةعاسلا ىف انم رثك أ فورظلل اديبع نوكن الو ةحلآلا لافطأ اننإ
 رادقألا ؟ ةءالخلا ةايحلا ةلزهم ىف ىلاتلا رظنلا ن وكي اذاف « املا ةداس اننأ اهف
 . , ليئارزد ّ + ك5 رم اهدعو

 1 ليئارزد ىلإ هيسرود نمو :
 « ءىشب رطاخم الف تنآلا كدمقم كلو سئاسالاو بحلا بنتجتلو »

 . « جوزف ةلمرأ تدجو اذإو

 د 6

 ةجاح ىف وهو نالربلا داقمناو باختنالا نيب ةثالثلا رهشألا ماهندارب ىف ىضمأ
 ىلع ًاريس ةليوط ةهزنب ماق ام ًاريثكو « لبقتسملل دادعتسالاو ىضاللا ىف ريكفتلا
 ليج لصفلا لظ دقو . ةراس عم امإو ادرفنم امإ ةعيدبلا لوقحلا كلت ىف مادقألا
 شارفلا ناريط هزهمو لحنلا زيزأب نرب راهزألا قيبعب ًارطعم ءاوهلاو « امم
 ةاطئم ةعساو ىتارم همامأ أك دجوف ًاقيض ارم قرتخا ام اريثكو . ضيبألا
 ادق ًايفير ًائيبو ةمخضلا راجشألا نم ةعومتو « سمشلا ءوض ىف شئاشحلاب
 هذه لجأ نم ارتلجنإب اريثك بجسي وهف « ةقلستلا بانعألا وأ بالبللاب ىطغم
 نائةئأر نانيع هل ناو رمأ هجو وذ مخض ديس ثويبلا هذه نم لكىفو « رظانلا
 انه نمو « اهاوق ندنل اهنم دمتست ىتلا عبانملا انه ؛ تايهاطو تاسحم تانبو

 ام لاملا كلذو ةمظملا هذهو « اهتيروطاربما ةكلملل نونوصي نيذلا لاجرلا ىنأي
 ليئارزد نيماينب ناكو . دلبلا اذه ع اردج ءرلا ريصي ى امهمهف بجي ناذللا
 رثك أو مدقأ سنج نم هنأل اعر « هسفنل لوقيراهزألاو راجشألا نيب لقنتي وهو
 . مهسفنأ اوبحي نأ نوعيطتسي امم ًاليلق رثك أ زيلجت الا ءالؤه بحأ ةاساقم

 نيب ديحو وهو رعشي هن اذ ءأجللا اذه نم هسفن عزتي ذإ مأتي فوس هنكلو
 لاق امهمو « هسفن نع فشكي نأ ىف قحلا هلو ةوقلا ىهتنم غلب هنأب هتخأو هلمأ

 ذنم ظفتحا دقو ؛ دوسح سفانمالو ليئض لقع هقياضي الو باجمٍإالاب هلوق لباقي
 ةركفب نرتقي ديدخلا مسولاف « ديدج مسوم ءادتبال فومللا نم ءىشب ةسردلا دهع



 دقف « ةمحرلا بلطي يىبصعلا هدسج ناكو «هلباقي رطخو لثع رودو بششنت ةكرعم

 ةرما هذهو . بعت وأ قلق نم  واخيال وهو « زامهلا زمثب تابقملا ىلع بلغتلل هعفد

 هذه هيلع نوكت اذام : هسفن لءاس ةينالربلا ةضلنلأ لع ريك وهو ةماغ

 هذه نم جورخلا دعب ههجاو رحب ىأو ء نوباهلا ءاقفرلا ءالؤهو ةديدجلا ةسردلا

 ؟ ةئداحلا ءانيمل



 ىناثلا مسقلا

 ًاهئاد هل نوكتسف الئاس وأ اكلم لجرلا حبصي نأل
 رذحلا مفلا كلذو «ناتيدامرلا وأ ناوادوسلا ناتيعلا كلت

 لرم رارصالا اذه نيبف ءاهسفن ديلا كلتو « حاضفلاوأ
 ريغ ىف ةفلتخلا تافداصملا هذه نيبو « اتم لك ىف ةعيبطلا

 ةعبطم ىتناوطسأ نيب ةحفص هنأك انخيرات رع « بساتتام

 . . . نيالا نم ةظحل لك ىف فورحلا قلتت

 عيطتسفال اك عئابطلارييثت عيطتسن ال اننأ ولو اذكعو
 لب ؛ عئابطلا ىلع داتعالا اننكمي هنأ الإ « ةدمجلا روعشلا ميوقت

 رييغت عيطتسن ال اتنأ اع : لوقتف اذه نم دعبأ ىلإ بهذن

 اهقمع ىلإ ردحتي نمو « اهم قوثولا عيطتسن انف عئابطلا

 تماق الثم ردنكسالا وأ رصيق ةوقف « رخصلا سلب

 امولي ملامهنأو « تافالتخالل امهليم نم ةبماخ كش الب

 . اقوقرب جرخم ل نأ ىرثكلا ةرجش
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 لالبتسالا ةطخ

 نسا ردو و لك هيما ارتلجتإ نأ ماهندارب لهأ دقتعي نأ لمتحلا نم

 ةيتفلا ةكللا لوح ةداع روس اهف ثيدحلاف ندنل امأو « نالربلا ىلإ ليئارزم

 اهتارزو سيئر نروبلم دروأ هن وحن ىذلا دولاو « اهئاكذو فرصتلا ىفاهقذحو

 ىف لوألا مثرفس نع عهتازاجأ نم مهتدوع دنع سانلا نم ريثكلا ثدحتيو
 . روعشلا اذه مهسانت مث « رطخلا ةساحب مثروعشو ةيديدحلا ككسلا

 ماهدنو زسم هتعدو « « هلالمز » سيول ماهدنو لآ ىلإ رثألا ىلع ليئارزد داع

 تسرهدنل ىلإ بهذو « نيك ةيؤرل حرسلا ىف ةئفاد ةفرش ىلإ هل اهتيابحب ةروخفلا
 راصو ةريغص ةاتف نم جوزت نيتملا زوجعلا اذه ناف ؛ هرودم هثنهل مث هتثنهم ىتلتيل

 . نالربلا ىلإ سيول ماهدنو هذخأ مث « دلو ىف ةتبغر نع الإ ملكتبال
 باونلاو تادروللا دقع ًايئرِح قرتحا دق ميدقلا رتسنمتسو ىصق ناك امل

 نأ عاطتسا ليئارزد نكلو ءام ًاًئيش مهم قيضن ىو ةتقؤم تاءاف ىف مهتاعامجا
 ترور ريس هل رهظأو « ةرشابم ليي تربور ريس هميعز فلخ آدعقم هسفنل زجحي
 ىدانب ىلاثلا سييللا مون ريغص ءاذغ ىف كارتشالا ىلإ ديدجلا وضعلا اعدو « دولا
 .هنم ىهتنن الو « مثدحو باوتلا سلجم ءاضعأ لع رصاق ءاذغ وهو » نوتلراك

 هذه « نمي » تقالو « « ساجلا اذه ةيسفن نع ًائيش انفع دق نحن نوكت ىتح

 400 ليي كسمأ دقل » : هتدوع دتع.هتجوزل سيول ماهدنو لاقو ؛ الوبق

 . « دولا سهاظم حضوأ ىف

 نم نروبلم درول ةرازو نأ ةرم لوأل تاوصألا تذخأ ذإ حضاولا نم راص
 - ىلع جرفتي نيعوبسأ ىبيئارزدلظو « اه نييدنلر ألا ديبأتب محلا فقبتس «جيوملا»

 هلع ىلوتسا ديدشلاف وحلا نأالإ مالكلاىلإ ةدددش ةبغر هيو ء قطني الو تاشقانلا



 لل إو سس

 ىمسرلا رجلا قودنملا مامأو ءارزولا دعقم ىلع هتهجاوم ىفف « ءاظع لاجر هلوحو

 بوث ىف ًادج اليئض ودبي وهو « « جوملا » ميعز لسر نوج درو سلجي
 راطإ تاذ ةعبق تحب ههجو فصن ىنتخا دقو ؛ ىزلا ميدقلا دوسألا توحيد
 أرجأ مدقي وهو « هنزخل قيقحلا زمرلا وه نوج درولو « نيزحرهلظم هلو ء ضيع
 ةمنن هيف توصب ةيطارقعدلا ةلك ظفليو « بيلاسألا مدقأ نم بولسأ ىف ءارآلا
 ةيجراكلا ريزو نوتسرملب دروأ ساجي نوج درول نم ةبرقم ىلعو ٠ ةيطارقتسرألا
 ىذلا نوتسر4ب وهو ؛ ةءانمب هطشمو هغبصنأ دعب هيدوف رعشب هيد ٍبناج ىطغ دقو
 نم لمعلا لزتعاو مره دقو دوقنلا فراج هبشي هنإ» : هلوقب ليقتارج هفصو
 مارتحالا رهظيال هنأل بذبم ريغ هنأ « وهلا » ىربو « « ندايي راقتلا نك امأ
 . مهشرع نعاكولم نولزعي مثد تح عاد « جيوحلا 2 هيلع ظفاح رهظم وهو جاتلل
 ريس ىرب ةضراملاو ءارزولا نيب لصفت ىتلا ةمخضلا ةدشنلا دعب هيلإ برقأو
 سوقلاقيقدلا هفنأب ىلناتس دروأ هجو نم ًابناج ىربو « ةميظملا هتثجب لبي تدبود
 ىذلا ىنألا دروللا كلذ وهو « ءىشلا ضعب شفتنلا دعجلا هرعشو ساسحلا هقو
 لدم دتعو ؟ اسرق ىرد هنم نقلتي نأ حصي دمعتم لاعإ ىف هنايث سبلي ىذلا

 هودع ساجي نييدتلرألا ةبصع طسو ىفو « راواب هقيدص سلجي نيلقتسلا نيب بابلا
 : لينوكوأ ىودللا

 اهسوقط ةمظع نيب ةيعجلا هذه ىف جيزلا كلذ ًاضيأ بارطضالا هيف ثسب
 لخدو « بطملا ءانثأ ريثك طغللاو نصي اهف دحأ الق ءاهف ةقايللا دعاوق لامهإو
 راعتسلا رعشلاو ءادرلا سلب سلجلا سيئر نكلو « عاطقتا الب نوجرخيو بأ وثلا
 هلوقب الإ ليمز ىلإ دحأ ريشيالو « ةطلسلا اصع نومفري مثو نولخدي باحجحلاو
 ىلا ٌهْتَدَّحلا اذه اريثك امل "رس ةريغصلا تاليصفتلا هذه لك« مرتحلا ديسلا
 مالكلا هيف أدبي ىدلا مويلا ىف هنأب ةقث ىلع ناكو جراخلا نم اهظحالي اليوط لظ

 عبتلا حالطصالا بسح ءدحو سلجلا سيئرف مالكتلا هجوب ؛ أطخ بكتري نإ :
 بنان لكو « 4 ملاعلا مرتحلا ديسلا » نيماحلا نم ٍبئان لك وعدبو ناكلا كاذ ىف



 5 « مرثحلا تينورابلا 2 ليبب تربور ريسو ؛ « ”ىرحلا مرتحلا ديسلا » طابضلا نم

 بلاق ىف هراكفأ تبص دهعلا كلذ نمو ؛ « ضراملا ليبنلا دروللا » نوج درولو
 ةمظع ىف هتضبقب رحأألا قودنصلا عرق اريزو راصام اذإو « ةينالربلا تاريبعتلا

 دعقم ىلع ةبانع ريغ ىف كلاهي قيفصتلاب لباقت ىتلا هبطخ رم ةبطملا رخآآ ىفو
 كلذ برق نع ساق ذنم نكلو « رخافلا ليتلا نم ليدنع هيتفش حسو ةنيزحلا
 . قاقلا نم ءىشب هلجعت جزتما ريبكلا دسمحلا اذه ىف ىوقلا دوكرا

 دي داع د

 باتتك ا نأش ىف ةشقاند تراث ساجلا ءاضعأ ةءايت ةحص تابثإ ضرعم ىف

 تناتستوربلا نيحشرلا دادمإ ىلإ هل ىرب دووستوبس رتسم تدب لجر هحتتفا
 اذه نم ءايتسالا رصتقي مل ؛ ادنلرا ىف كيلوثاكلا ةمواقمل ةمزاللا لاومألاب
 هنأ اوأر نيذلا رارحألا كلذ ىف مهكراش لب مثدحو نييدنلرالا ىلع باتتك الا
 اف عوشولا اذه نع ةساح ىف لينوكوأ ملكت ؟ نيبخانلا ةيرح عم ضراعتي '

 ةباين ىلئاتس دوول درب نأ هيلع قفتلا نم ناك« هناكم ىف ليئارزد فقو ىتح ىهتتا

 شهد « هلبق مالكلاب هل ممسي نأ هلأسو هيلإ بهذ ليئادزد نكلو ع نيظفاحملا نع

 . كلذب هل حعمو ًاريثك متيم مل هنكلو ىلئاتس

 دقو ؛ مهمامأ فقوىدلا ديدجلا بيطخلل لوضف فرارحألاو نوددنلرألا علطت
 قفلم هنأو « اظفاحم لوح مث « نيلقتسلا نم هنأو « قافأ هنأ مهنم نوريثكلا عمم
 لينوكوأ نيبو هن تثدح هنأ فورعلا نمو « ةرابعلا فرخ ع بيطخو تايأور

 فقو نأ درحمب لينوكوأ ءاقدصأ نه ةبوق ةبصع تعمجتف « لبق نم ةفينع ةداشم
 هجولا اذه قلقلا نم ”ىشب نويقيرلا ةداسلا صخل نيظفاحلا دعاقم ىفو « ليئارزد

 هسبالمو هرعش فئافل رظنم اوقياضتو ؛ ةنحسلا ىزيلجتإ ريغ كش الب وه ىنلا
 لاقو) « ةيبهذلا لسالسلاب ىطنم ضيبأ ًارادصو ةعقاف ءارضخ ةرتس ىدئرا دقو

 ااففانع نوكت نأ ىلع نرمتت له ىزيد اب لسالسلا نم رثكت مل ةع تاذ راولب هل

 ديدش ناكو « هنوأ عاقتما ىف دبزب دوسأر بك طابر هقنع ىفو « (؟ اذام مأ ندنل ةنيدل



 رارحألل رهظي نأ هيلعو ؛ اريبك ًارود بملي وهو ةريطخ ةلظحل ىعف « لاعفنالا

 رهظيو « لبقتسملا ءامعز نم امعز مهني فتنأ نيظفاحملل رهظيو « هل عتراسخ
 «هسفن ىف ةقثلا ىلع هثعبي ام همدلو « هتئيطخ نع ريفكتلا تقو لح هنأ لينوكوأل

 : نمو دك م ريثأت تاذ تارابعلا نم دع لعىوت ىهو « ةيانعب تدعأ هتبطخ ناف

 هتبطخ نإ ”ىدتبلل ةداع لاقيو « ققرلاب نيئثدتبلا بطخ لباقت نأ نالربلا ديلاقت

 ىذلا باشلا نوتسدالج الثف ؛ « تدب ةبطخ ذنم ةيلالهسا ةبطخ ريخ م »

 نيب تاونس سحخ ذنم ةسم لوأل ملكت ام دنع باونلا دعاقم ىف ليئارزد هدجو

 ةقيقد نيسحخ ةدم ةرم لوأل تملكت » : ةيمويلا هنرك ذم ىف بتك ماعلا فطعلا

 ىف ىاشلل تذخأ مث 2 ىنع اقدصأ ىضرو « ديدش فطع ىف ساج لا ىلإ قأو

 ليج هجو هل « دروفسك أو نوتيإ عيرخ نوتسدالج نكل « « نوتلراكى دان
 . ةروقو تاكرحو هنك اد بايثو ةفولأمو ةزراب حمالم وذ « ةنحسلا ىزللجيإ

 ىليئاززد لواح « حايئرالا مدعب ةيوشم ةشهد عنصتلا لئارزد توص ثدحأ

 تاياتتك ١ نم مهسفنأ مث اودافتسا صاخ هجوب لينوكوأو نييدنلرألاْنأ تبثي نأ

 تارابعلا تقع سلجلا ناك . « ةمخفلا ةذاحشلا هذه نم » : هلوق ىلع وأ « ةلثامم

 عاش غرف أب معزأال د : الئاق هتبطخ ىف رمتساف « موتكم كح ععسو « ةنانرلا

 كمض ) نيمرتحلا ةداسلا نم قثاو ىنكلو « ( كحشلا ددجتي ) نقوم ةيومصب
 ساجأس ىنإف امس اوديرب مل اذإ مهمأ مل دكؤأ ١( عوشولا ىلإ لوقت تاوصأو

 هتبطخ ىف تءاج ىسن ءوده نم ةظحل دعبو . (كحو قيفصت) ء « لهامت ريغ نم
 ريغصلا عفتراو ةفصاملا تراثذ ؛ ةشهدلا ىلع ثعبي ًاعج ظافلألا اق تعجج ةرابع

 تاوسأ قد ممادقأب ضرألا نوبرضي اوذخأو « نييدنلرألا ةعاج نم

 ساجلا لمأ نأ اةح ديرأ ىنإ 9 « رمتساو هثوده ىلع ليئارزد ظفاح . تاناويحلا

 ىديس اي انه ةليللا فقأ ىتإف « ( ديدش كح ) ىرخأ قئاقد سخ ىنحنع نأ ىلع
 نالربلا ءاضعأ نم ريبك ىدعل الثمم ء ام دحل ةيعقاو ةفصب اعإو « ةيمسر ةفصب ال



 بخاص كحض) ؟ ىننودسحي اذاملل ( كحن ) ؟ نومستبت ل « ( ماءو ىنونج كم )

 ْ . © ( ماعو

 تارابع عضب ريغ عمست مل ىتح ًاريبك ادح ةجضلا تنلب ةظحللا هذه نم

 « كللا ةافو ربخ ىربكلا انتسينك سوقان اهف نلعأ ىتلا ةظحللا ف . ىديس »
 . تاحيصو جيجض) ىديس اي ديدن انأرق « (ريثك كو ؟ هوأ ! هوأ .. حايص)
 سأ ىف ىتمطاقم ةلادعلا نم نورب نومرتحلا ةداسلا ناك اذإ (!.. هوأ ! هوأ

 عيطتسأ ام لك اذه «دحأ وحن كلسملا اذه لثمكلسأ نلىنإ « (ادج دددش كدض)

 نم لهمأ ءىث سيل ( كن ) .. لأسأ نأ ةطاسب ديرأ ىنكلو (كحضن) « هلوق
 مارثلا كلذ (دددش كحض ) مارغلا ديشانأ رك ذن ام دنع ( ديدش كحض ) كحلا

 كمن) ... ءارزولا دعاقم «سورتيت» ليبنلا دروللا هلدابت ىذلا ديدحلاو ميدقلا

 ةدبعتسلا ارتلجإو ةررحتلا ةدنلرأ نيب هنأ هاذ تقولا ىف ركذن ام دتعو ؛ (ديدش
 كسعي نأ عيطتسي وهو ةطلسلا ةصنم قوف هئوده ىف ليبنلا دروللا افه سلجي

 بئانلا عطوق اته) . . . ىرخألا ىف كرحيو سرطب سيدقلا حيتافم هيدب دحأ ىف

 .(ةرابعلا هذه متأ فيك ةفرعم ليحتسلا نم راص ىتح رمتسم دددش كحضب مرتحلا

 تابصعتلا سيئرلا ىديس اي انه ىرن . . الئاق رمتسا كحضلا تكس ام دنع

 مودصخلا نم ءاج واو ىتح قيفصتلا مرتحأ ىنإ ( قيفصتو كح ) سانلل ةيفسلفلا

 ةلباقملل ىديس اي بجتأ ال ىنإ (عوضولا ىلإ حايص) ىديس اي دقتعأل ىنإو (كحضن)
 ًاريثكو ( كح ) ءايشأ ديدج نم تدعأ ام اريثكف ( كح ) اهب تلبوق ىتلا
 بضغ ىف رظني وهو ديدش توص ىف مث « (. ! اقح . حايص) حاحنلا ىلإ تيهذأ ام

 باغتو ابعرص باقثا دقو حاصو م هتعس ىلع هاف حتتفو هدب عفر دقو « هيعطاقم وحب

 . « ىلإ هيف نوغصت ىذلا نمزلا قأيسو نآلا سلجأ ىنإ » جيجضلا ىلع أخ

 نزحو ةشهد ىف هيلإ نورظني هواقدصأو نوكحضي نولاز, ال هموصخو تكس

 ريس مرتحلا تينورابلا وهو « تابث ىف دحاو لجر هدهأ هلك ب اذعلا اذه ءانئأ فو
 - 0ك 8. 0 - . ايي

 وهف « هزح ءابطخ ديبأتي رهجي نأ ترور ريس ةداع نم سيلو « لبي تريوز



 ةدع تفلت ةصرفلا هذه ىف هنكلو . يئادع نوكي داكي توكس ىف مهلإ ىنصي
 « ىوق توص ىف ! اوعمسا ! اوععمسا : لوقي وهو باشلا بيطخلا وح راع

 . اليلق مسقبي نأ الإ عطتسي مل ةعاقلا وح تفتلا ام دنعو
 ةييرغلا ةلياقلا هذه نع ةدحاو ةلك لقي لو « ثدح ام ارقتح لناتس درو فقو

 ساجلا هيلإ ىنمأو دج ىف عوضوملا نع مالكلا لوانت لب هل ليمز اهم لبوق ىتلا

 ىلُسفلا وه اذه « نئزحو تماص وهو هدب ىلإ هسأر ليئارزد دنسأو « مارتحا ىف

 باونلا ساجم تاشقانم عبقت ذنم طق ثدحي مل « محلا وه اذهو ؛ ىرخأ ةرم

 ةايح نالربلا ىف ديدج نم 'ىدتبي له « فرشلا ريغ رظنلا اذه لثم ىأر نأ
 وهو ىداعيو اضيأ لضاني نأ انه هيلع بجي لهو ؟ ناحوكةسردم ىف هنايح لثم
 دقمتت امم رثك أ رومألا هل دقعتت اذال ب وبن نأ ىف ًاريثك بغرب

 هياع بعصي ! هتباصعو لينوك وأ ىلوألا هتبطخ ىف ىدح اذا نكلو ؟ نيرخآلل
 هتناكم دقف دقل ؟ ادنأ كلذ عيطتسي له نكلو ٠ رايتلا امواقم مبسي نأ نآلا

 دقف « ةءادبلا هذه نع اهمسر ىتلا ةروصلا ةرارسص ىف داعتسا « سلجلا اذه ىف اهلك

 رمتسملا قيغصتلا مث هناكت عذاوأب بلخو هتالايخم رحسو هتارابعب رسأ اسلحع ليخت
 هآ . . . . لشفلاو . . . . ةنيهلا تاحيصلا هذهو . . . . هتعاسل ماتلا حاجنلاو

 . ماهندارب راجشأ ىلإ أجلي ول
 درول هيلإ ىعسو « ةشقانلا ىلإ غصي ملو فقي نأل تاوسألا ءاطعإ هرطضا

 متو « ةئتهنلل عضوم كلانه سيل نأ هباجأف « ىتاهنلا لمحي بلقلا تيطلاس ودناش

 كنإ ! اقلطم ! الك» : لاق سودناش درو نكلو « « لشفل هنإ » : الئاق

 . ليئارزد ىف كيأرام نآلا ىقدصأ : هتلأسو نآلا لب تبأر دفل : '”ىلمحخم

 لوقأ ىنكلو « هلشف ىف نوملكتي مثو ةبيخي اورعش قاقدصأ ضعب نإ « ىنياجأف
 لك لوقأ انأف « فورظلا هذه لثم ىف هلعف نكع ام لك لمف هنإف مات كلذ سكع

 . « هقيرط قشي نأ بجيو « لشف هنأ الإ ءىث
 نآلاو .. دو ىف هلأسو نالريلا تاقرط ىف رارحألا نم ماعلا بئانلا هفقوتسا



 دل هد

 كتبطخ ىف كتارابع ىدحإ تممتأ فيك ىنربخت نأ عيطتست له ليئارزد رتسم اي
 «؟.. ىرخألا قو سرطي سيدقلا حيتافم دب ىف . كلوق ةلككت فرعت نأ دون اناف
 ةوؤوف)) لاقو هتدحم مستباف « 6... نوج ريساي ةيرملا ةعبقىرخألا ىفو» : باحاف

 نوحمسيال كءاقدصأ نكلو : معن 2 ةرارلا نم ءىثىفليئارزد باجحأف « « ةليج

 ءاغصالا ىف اتتبغر نأ كل دكوأ ىننكلو » ماعلا يئانلا لاقف « « ىروص مات اب ىل
 انل ناطلس ال زجاحلا دنع ةريغص ةئف ةحض ىه اعإو « ادج ةدددش تناك كيلإ

 . © هاشخم ام كلانه سيل نكلو « اهلع
 ”لثمو ؟ هدا وه ام ايوق نكي مل هل درم ال ىذلا لشفلا رثأ نذإ ! اذهام

 ةعرسدلاىف هسفنب هتقث ليئارزد درتسا مهماصعأل نيعضاخلا لاجرلا نم نيريثكلا
 مويلا فو  هسفن نع عشقنت سأيلا ةباحس تذخأو « ةقثلا هذه اهب دقف ىتلا
 نأ ديرأ ثيح » اهعاستا نم ٌدحت_ ذخأ ةثراكلا نع ةراس ىلإ بتكي وهو ىلاتلا
 الشف تناك ىتبادم نإ ةلهو لوأل لوقأف « ثدح امع ةقداص ةركف كيطعأ

 لشفلا اذه ببسني مل « هلوق تدرأ ام لوقل ةصرف دجأ نأ ىف مجيأ ل ىنأ ىتح
 نأ عيطتسأ ال « ىوصخلم ةيلمعلا ةوقلا درجم نع امنإو « ىزحت وأ ىرايهنا نع

 « نيلاظو نييزحتم ةأطولا ىديدش اوناك « هيلإ اواصو ىلا دحلا كل فصأ

 تايرض مهم تلزنأو « عوزعزتي ال ءودهو ىنفت ال ةوق ىف تقولا لوط تلتاقو
 قبب مل هنأ ىل نيبت امدنع ةسايحب تيهذاو « تمصلا دوسي ام دنع كانهو انه ةديج

 . « سفنلا ىضر وهو . د كوخأ » ةلاسرلا هذه ىلع عقوو « « هلمفأ ام

 دي د د

 لهكلا « ليش » ىأر موينيثأ ىدان ىلإ راواب لخد امدنع هتاذ مويلا ىف
 نابشلا نر. ةعاج ه. طيحي لينوك وأ دعاسمو ريهشلا ىدنلرألا بئاتلاو .

 لظو راوأب مهم برتقاو « ىلئارزدل ثدح امل نورورسم مثو « نييلاكيدارلا

 نآلا » : ذفانلا هتوص ىف ممل لاقو هتديرج « ليش 2 ىر ةَأْخ نيح ىلعو « اتماص

 كل لوقأو « ليئارزد ةبطخ تمم كلذ قوفو « هومتلق ام لكت عمس ةداسلا اهمأ



 سيلو ؛ لجرلا اذه ىف ىهف لجر ىف ةدوجوم ةباطخلا حور تناك اذإ هنإ : اذه
 قرعأ ىنإ « باونلا ساحم ىف ءابطخلا ةريخ نم نوكي نأ نود لوحي ام كلانه
 دق ةمطاقملا هذه ريغ نم هنإ اسيأ مل لوقأو « سلجلا اذه سعأ نم ريثكلا
 . ةمدص وه امنإو « الشف سمألا ثداح ىمسأ ال ىنإو « ىليئارزد رتسم لشفي
 تاموع ىبتكلو « اهلإ اوذصأ ءاضعألا نأل « المشف ريتعت ىلوألا تبطخ نإو
 «ةلمم ةءادبلا ةيطخ نوكت نأ بحيو « ةريرش ةعطاقم عطوق هنأ نيح ىف ءاردزإب
 نود دحاو نآ ىف ةباطخلا ةوقو ءاكدلا رهظي نأ لجرلل حمسي آل باونلا سلجف
 . « سألا اذه فاشتكا لضف سلجملل كرتي نأ

 نم ءىش ىف نابشلا قرفتو «ةشهد مصخ نم ةريصقلا ةبطحلا هذه تثدحأ
 « ءاسلا اذه ىف ىه ليئارزد ىثعتيس » : ليشل لاقو راوأب برتقاو « لحال

 نم مغرلاب هتيثر ىف ةبغرلا ديدش ىفإ » : ليش لاقف « « ؟ هلياقت نأ بحت لهن
 رحاس ءاشعلا تقو ىف ليش ناكو ؛ « هيف ىأرب هريخأ يل سرقتلاب ىباصإ
 « هل ةميظع ةصرف ع ةبخاصلا ةلباقلا هذه نأ هريخأو ابناح ليئارزس ىحتناو
 كتايح ىف ةبطخ نسحأ قات كنإ ؟ ةجيتنلا م اف كيلإ اونصأ مهنأ ول : لاقو
 كل نأ ساجسلل ترهظأ سكملا ىلع كنكلو « كسفن نم سأيتف دوربب لباقتو
 نأ كيلع نآلاو « ةايحو ةيسصخشو ةعاجشو « لوقلا ىف ةقالذو ؛ اليج انوص
 الأ بحي ذإ ةريثك صرف ىف مكتتو « كغوبن نم ةينالرب ةرود ةدم صلختت
 لواحو « دج ًاًيداه نكو « راصتخا ىف كت نكلو « فئاخلا رهظعب رهظت
 اونظ ةقدم اهتشقان اذإ كنأل ع ةيفاك ريغ ةشقانم رومألا شقانو « المم نوكت نأ
 لئاسلا ىف ملكت نأب مهتشهد ةراثإ ىلع لمعاو ؛ ءاكذلا راهظإ لواحم كنأ
 . ىلع ساجلا دهنتي ىتح تقو ىف الف ؛ خيراوتلاو ماقدألا رك ذاو٠ « ةيليصفتلا
 ةئنيحو « اهللاعتسا ىلع كنوعجشيو اهكلمت كنأ نوفرعي ىتلا ةحاصفلاو ءاكذلا
 . 4 هندل ابوبحت ريصتو سلجلا اذه. ناذآ كلمتت

 ' لبقتسلا ءاضأ زيلجتإالاب ةقيمع ةفرعم ىلع لدي ىذا ىذلا ثيدحلا اذه



 وهف « اهعابتاو ةحيصنلا هذه مهف ىلع هلثم ردقي نم كلانه سيلو « ليئارزدل

 ةروص نم لدعي نأل دادعتسا ىلع امئاد وهو « ةينفلا ةفحتلاك هسفن فيكي

 لجعتلا وهو « هيلع هوأ ةئثأ ىذلا أطخلا فرخأ ةرم بكترا دقو «© هسفن

 . ءطب ىف مدقتي فيك فرعي نأ بحي نكلو « ةعيرسلا ةرهشلا ىف ةيغرلاو
 « نيفلؤملا قوقح نع ةشقانم طسو فقو « مويلا كلذ نم مايأ ةينامث دعب

 ىلع رارحألاو نوظفاحلا قفتاو « ةنسح ةلباقم هتلباقل ءاضعألا عيج دعتسا دقو

 قورب ام كلذ سيلو « ةللاظ ةلماعم لموع لجرلا كلذ نأ ىه « ةدحاو ةركف

 حاتم اك بيطخلا ةصرفلا حاتت نأ نوبحيو « صنقو ديص لاجر مهف « مهسدا

 اوراصو « لجحلا روعش ةعيظفلا ةسلملا كلت نم مهماهذأ ىف اقلاع لظو « ةسيرفلا

 نوامتحيسو « ىرخأ ةلواح ىلع أرج اذإ راوطألا بيرغلا باشلا اذه دييأتل نيلايم
 ةماعلا ةشهدلا راثأ امم نكلو . ةبيجملا هتالابخو دج ةقمنلا هتارابع ىتح

 نيب سلجو « آديج هفرعي عوضوم نع حضاولا ىداملا ءىغلا ريغ لقي مل هنأ

 تاظحالملل ربك اباسح بسحيس هنأب عورشلا بحاصب اجأو . ماعلا ءاضرلا

 ىتلا ريهازألا ةريش نم وهو « مرتحلا نوتسددام بئان اهادبأ ىتلا ادج ةميقلا

 : هلوقب ديدشلا هاضر لبي تريور ريس ىدبأو « ثيدحلا بدألا اهم ىلحتي

 لينولوك هءاجو « ليئارزد ءاضعألا نم نوريثك انهو « « اوممسا ! اوممسا »

 ةينا سواحلا ىلإ تدع دقل » : ةءددو ةمهمح دعب هل لاقو « نيظفاحلا نم ميدق

 ةراس ىلإ ليئارزد بتكو . « ريسلا ىف رمتست نأ عيطتست نآلاو « كباكر ىلع

 . « ديدشلا قيفصتلا نيب سلجأس ةمداقلا ةرملا ف » : لوقي

 ةناكم هل تاعج اهنإف « هب ةرضم ةنزحلا ةءادبلا كلت نوكت نأ .نم الدب

 ؟ ةرهشلا نم عون ىلع بعصلا ساجلا كلذ ق لصح عيباسأ ةثالث قو « ةيحضلا

 « اهجلاعي ىتلا تاعوضوللاب ةمان ةفرعم ىلع هنأ رهظيو « ثيدحلا نسح عاجش وهف
 6« ؟ال لو » نوركفي زيلجي الا ةداسلا ناكو

 قفز



 تامحز

 راظتنالا ةرتف ىغمأ دقو « رئاتي ذتم سلجلا ىف ادكؤم ليئارزد حاج راص
  ايالش دوعيوأ عيجلا دو اذه أبنت اكو « ليش اهقصو ىتلا لملا دل ىلع ةظفاحلاو
 ساجلا تاسلح ئدحإ سجن دعب « ماهمدارب ىلإ هندوع دنع مج هرخأ ىورو

 داس فيكو مهدعاقم ىلإ نيعرسم باوتلا داع 6« نب » فوقو درجع هنأ فيك
 ثمتمتو « رثأث ىف ةصقلا هذه ىلإ زوحعلا قحسإ ىنصأو « هعامسل قيمعلا ثمصلا
 . مظع لجر اهاخأ نأ اماد تدقتعا اهنإف « 6 زيزعلا اهسأ هللا ككرابيل » : ةراس

 دقلو « ةيعانجالا ةايهلا نه هطسق ضيفخم ىلع ليئارزد ةسايسلا تلح
 ةشهلاو ةداربلا راوأب ةلئاعف ؛ هلاقدصأ نم نيريثكلا ةايح لاح لك ىلع تريغت
 نكلو « امهنب براقتلا الواحم ايلاطيإ ىلإ هتجوزب راوأب بهذ ذإ ؟ تركت
 « اهتباتك ىف ذخأو « « ىمو مايأ رخآآ » : ىه ةءاور عوضوم ىف ركف ىلوبان ىف
 ىف ةروحبمم اهسفن ةنيكسلا تدجوو « ندنل ىف لعفي ناك م انيزور لممأو
 ىلاطيإ ريمأل تحمسف « ةءوبجلا اهمالك نم ىتح ةمورحمو « ةييرغلا ةدلبلا هذه
 نيثداح دعبو « ةقيقحلا هذه بضغلا ىلإ همالحأ نم راوأب * بهو « اهلإ ددوتلاب

 ءاقدصأ ىرت ةلأتلا ةنيكسلا انيزور دعت لو « لاصفنالل رطضا ةنالث وأ نيلؤم

 دجوو « اديعس دمي لو ريمضلا بينأتب رأوأب رعشو ؛ هنم ىوكشلل الإ اهجوز
 . بح نع جاولاب هناعإ مدع دييأتل اججح كلذ ىف ليئادزد

 نأ دعب ضيئبلا اهجوز نإذ « ًاضيأ اهحرم ةليجلا نوتروت نياوراك تدقفو
 انزلاب امل امهم ةيضق امهماع ماقأ « هتجووأ نروبلم درول ةقادص نم دافتسا
 4 رزولا باب ىنح تار ١ تاثم هكسفتل اهواق هنأ تدثت نأ هتحوز تعاطتساو



 « هلافطأ هعم ذخأو هتجوز رجه كلذ عم نورو نكلو « نوفاحلا امأرو

 اهقيدص وجرت تذخأف « مهتاضحب نوثرون رسل ىزيلج الا نوناقلا حمسي الو
 ىروتس » ىف ةريخصلا ةقشلاىفو ؛ نوناقلا ليدعتىلع المعي نأ ىف ليئارزدو راواب

 ىوكشلا ريغ عمست نيلسولا نم رئاتسلاو راهزألا تاذ ةفرشلا دعت ل « تيج

 . نيرئازاا ددع لقف « ءاحرلاو

 عمتجي ال ىتلا ىلايللا ضعب ىف نوتجنسلب ىدال ىلع ددرتي ليئارزد لاز الو
 فرتلا ىف داز هيسرود نإف « ةروصلا تملظأ اضيأ تيبلا كلذ ىفو «نالربلا اهف

 هينئاد نورئازلا لباقي ام اريثكو « دوقنلا هتزوعأ ىتح راقتلاو قافنرالا ىف غلابو
 ماهدنو تيب وه « هفويضب بخرب اداه لظ ىدلا ديحولا تيبلاو « بابلا مامأ

 نكلو « نهؤاكذو نادبرش تاديفح تاوخألا ةقر سيول زسل سيلو « سيول

 ةجاح ىف نوكي ةيساسحلا ديدش عماطلا ريبك نالربلا ىف اش ًاوضع نأ امر

 . ىليئارزدل ةنيمت ةقيدصلا هذهف « ةقرلا ىلإ هنم فطعلا ىلإ ريكأ
 ولم ذاع ذأ

 ةافوب ربخلا هءاح « نالربلا ىلإ هلوخد نم رهشأ ةتس وح دعب حابص تاذ ىف

 . رثأتلا دشأ ىف اهدجوو ةلمرألا ىلإ ع رسأف ةأخل هليمز
 : سيوأ ماهدنو زسم ىلإ ليئارزد نم ةلاسر

 ىلستست نأ « اريخأ هب تريم ىذلا ىساقلا ناحتمالا دعب ىيبطلا نم »
 ىخضرت الأ بجي نكلو « هنم دب الو ىيبط اذه « نزملاو ةدحولا فطاومل

 دقف ؟ ىفاملا ىف امئاد ريكفتلا نع داعتبالا ىلواحت نأ بجيو « فطاوعلا هذه
 نإ لوقأ ىناف توج نم امأ ... ... لمألاو ةداعسلاب كل ًائيلم لبقتسلا نوكيا

 فرتعأو « مالآلا هذه اهم تلمتحا ىتلا ةزاتملا تافصلاو كب ترم ىتلا مالآلا

 ايفو ًاقيدص ىنم لمجتس « كقلخ بيطو كتابثو « اهعقوتأ نك أ مل ىنأب كل
 كل ىتبحصو ىديبأتو ىحناصن عفنت ام ردقب "ىلع ىدمتعت نأ كنكعو « كل

 . 6« كتيزعت ىف
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 راواب انيزور تذخأو « صالخإ ىف اهلع ددرتلا ىلع رمتسا هنأ مقاولاو
 قيدص نم ةرركتلا تارايزلا كلت قلقو راقتحا ىف عبتت تيبلا اذه ةقيدص
 نم ريك أ اليم اهلإ ليع ليئارزد نأي امل نآ ىرام تفرتعاو « قباسلا جوزلا
 امل تحصنف « بدألا لاجر ىف بايترالا انيزور تماعت دقو « ةقادصلا درحم
 بهذلا نم اطون بئان لكى دهأ ةكللا حييوتت دنعو . رذحلا دشأ ىلع نوكت نأب
 . ةراسل ال ماهدنو زسمل هطون ليئادزد ىدهأف ءراكذتلا ليبس ىلع

 «دودولا كنقيدص» نف الاعتشا دادزت هلئاسر اهم متتخي ىتلا تارابعلا تذخأ

 ريدج وه امو « « كلذك نينوكت ول ديعسل ىنإو هللا كعدوتسا » ىلإ لقتنا
 نع فوشكلا رخفلا تاذ صصقلا كلت ىف ةزاس عم اهكرشي أدب هنأ رابتعالاب
 ىف رارحأألاو نيلفاحلا فم عيجج » سرتلا قايو باقنلا عقرب اهعامأو ؛ هحاجي
 سودباش دروأ ميقي» ا اريثك اهحسدتماو ةريخألا ىتبطخ نع تملكت ندنل

 كنظأو « ءارزو لقألا ىلع مث نيوعدلا ميجو نوتجنلو فوأ قودل ةريك ةعأو
 رخفي وهو « قو قيدص سودناش "يكل 5 مهمم تيعد ىلأ نيملعت امدنع نيحستت ١

 « ... نالريلا ىف ىحاحنب

 . ندنل لهأ ةبخم نم نيسحخو ةثام اهلإ تعد ةملو ىردندنل ةلئاع ميقت »
 . . .. « تسو' جننرولا » ىف ىمسا نيرث كلذلو ىتتعدف ةيفو ©202«قتاف» تناكو

 فصو لسرأو 6 . . لاح ىأب روظنم كي ل هنأل « نوكي ام قرأ نم لمع اذهو
 نوملسلا كمسو « رخافلا روابلاب ةاطنلا دئاولاو لاقتربلا راجشأب ةنادزملا فرغلا
 دقو « سيول ماهدنو زسمو ةراس نم لك « نيمسلا دبكلاو خراطبلاو ددقلا
 . ةلئاعلا نم اءزج فلؤت تأدد

 تدجو اذإ : هيسرود تنوكلا ةحيصن سني هنإ ؟جاوزلا فركفي أدب له
 ةسماخلا ىف وهف « تاشارتعالا لهاجتتيل ركب مل نكلو « .. . جوزف ةلمدأ
 ةئيحلا ىف نكس اهل سيلو 3 نيعبرألاو ةسماخلا ىف مو « هرمع نم نيئالثلاو

 ىردندنوأ ىديل نأ سيسنرف )١(
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 نسمحتي ال ليئارزد نفزانتت ىتاللا تويبلا تابرو ؛ هزكر ك ريبك ةيعابجالا
 ؟ ةورثلاب قلعتي اهفو « نآ ىرام

 « ةايحلا ةدهل « تيجرتفورج » ىف هلزنم لاعتسا قح هنأ حال سيول ماهدنو كرت
 ةفايضلا تابجاو مايقللو ةشيعملل فاك وهو ؛ هينج فال [ةعبرأ وح غلبي الخدو

 ليئارزد نود ني رخآآ لام سأر كلانه نكي لو « ةريبكلا ةورثلاب سيل هنكلو
 « انس نينثالا ربك أ ىم ماهدنو زسم نأ اعو « ثروت ال كلذ قوف ةورثلا هذهو
 رجم ًارطضم هتايح ىرجم فصتنم ىف هسفن دحي نآل دج ضرعم ليئادزد نإف
 ةكحيضم !هجورب سانلاو « ةفقثلا ةأرلاب تسيل نآ ىرام نإ مث « هتشيعم ةقيرطو هتبب
 «نامورلا مأ نانويلا : رخآلا لبق رهظ امهمأ طق رك ذنت ال اهنإ لاقيو « ام ًاًثيش
 ىربو « ءاشعلل هوعدت ّى هناونغ نع تلأس « 6 تفيوس » نع اهمامأ ثيدح دعبو

 ىلإ ةحيرص مهو « ةفيخم ةجضوفو اريثك ملكت ةشئاط ةيبغ هنأ تايرخآلا ءاسنلا
 عاطتسلا نمو « هيركو بيجي ىباللاو ثاثآلاب قلعتي ايف اهقوذو « ةقاحلا ةجرد
 . اهنم حلصأ دجي نأ لبقتسلا ءارزو نم ريزؤوو باش بيدأ ىلا

 اهاربال تاعمتجلا لعأ هارب ام ريغ ىلع وهف ؛ اذه ىرب ال ليئارزد نكل
 تاياختنا ءانثأ لمعت ىهو اهآر دقل ؟ كلذ مهم اذام نكلو ةلهاج ىم ةقيقح « ةيبغ
 ىهف ( هجو ريخ ىلعو الماك اهلمع لمعتو ؛ ملس اهككحو لاجرلا مهفت ىمو «ةدع
 تاريثك تاقيدص هلف . هحيرتو ليئارزد لست ةشئاطلا اهثيداحأو « صان قيفر

 نم ةمجه لمحتل ًارطضم هتيب ىف هسفن ىرب نأ ىف بغرب الو « تازرابلا نم
 3 هلجأ نم الإ شيمت ال اهمنأب رعش دقو 2 هب بجعت نأ ىرامو « ءاكذلا تاحه

 نموملأت دقف هيزعي نم ىلإ ةجاح ىف نوكي هيدا ةريثك ىمو ضابقنالا تاظحل قد
 ذنم بغر دقو ٠ ام ائيش هدوربو هكلسم هيلع مني ام رثك أ ةبعصلا هنايح ةبادب

 ضعب رعشيو «تخأ نعالضف ةجوز هل نوكت ىرخأ ةراس دحي نأ ىف ديعب دمأ
 ليئارزدامأ «ةيلايخلا تارصاغلا لجأ نم محلالقتساب ظافتحالا ىلإ ةجاحلاب لاجرلا
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 ةرمتسلا ةفطاعلا أجلم نأو ح ومطلا عم ضراعتي هنأ لاحلل دجوو مارغلا لواغل

 . ءارغإ رثك أ

 ىلا ةحوزلا نآ ىرام ىف دجو نأ درجمبف « عافدالا عيرس مناد ناك

 مرتحي ىعف « ةئيس ةلباقم هنم نالعالا اذه لباقي لو كلذ امل لاق ( اهف بغرب

 تيغر اهنكلو « هتايح لبقتسم ىف ةقثلا لك احلو « مارتحالا ربك أ هبهاوم
 ةنس هنم تبلطو « ريكفتلا ةصرف امل حاتت نأ لادتعا فو ءوده ىف هيلإ

 . هقالخأ سردتل

 ىف ذخأف « اقشاع ليئارزدو « ةرهدزم ةثداه ماهمداربو ؛ ةلطع ىف نالربلا ناك

 : هبح رمأ ىفو هفلؤم سمأ ىف متي ام امويف اموب نآ ىرام ربخي راصو « ةاسأم فيلأت

 « ةلوهس ىف ىسفنل نمطأ ال ىنأ نيدلعتل كنإو « آر هاظ اعيرس امدقت مدقتأ نإ »

 ىلمع نأب ىنيقدصت نأ نيميطتستف ءاضر ىف ىتافلؤمنع ملكتأ نأ داع نمسيلو
 « راهزألا نم ليلقلا الإ انه قبي ل . . . هرظننأ تنك ام ريثك زواجتي ىلاحلا

 . « ةلسبلا راهزأ ضعب كل لسرأ ىنكلو

 « ةيضار سفنو ةديج ةحح ىف انأو كيلإ بتك أ » : مايأ ةعبرأ دعب بتك
 هدجأف هتفلأ ام ىلإ رظنأ هب تق ال حاسم ىنإو « اتسح ريس ريسي لمعلاو
 عيطتسأ ىنأب رعشأل ىنإ - ىدل ىلاثلا كبحو قئارلا لقملاو ةحصلاف د

 : 4 ملاعلا حاتتفا

 ىقركُفف « قارفلا ةركقوبحلا ةركفنيب عجلا عيطتسأ الا : مايأ ةتس دعب
 نأو « امل صلخم انأ ىتلا ةرحاسلا ةأرملا ةبحصب ًامئاد منأ نأ ىم بملا نع

 نأ هدب وأ ام لكشف 2.0 ميج ىعاتمو قدامسو ىنالايخو ىراكفأ اهرطاشأ

 تنك نإ ىنمبمال مث  ًادبأ كنع لصفتأ ًالأو ء كعم شيعأو كعم نوكأ

 . « ءايملا عاق ىف اعر وأ ضرألا ىف وأ ءامسلا ىف

 ءىث اممحمل ىف راسو « ليئارزد لئاسر ىلع دودرلا تلق نأ ثبلام نكل
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 اذاف «نآ ىرام فطاوع ىلع هقلقأ بيرغو ليوط تمص كلذ بقعو « ءافجلا نم
 ىاهلا كلا نأ اميرو « هقالخأ سردت ى ةنس هنم تبلط دقل ؟ اهرطاخي رع

 لو « ملؤم ثيدح امهنيي ىرجو « اهايإ هتحنمو ةلباقلا اهم بلط ؟ هيضرب ال
 ليئادزد نأ فورعلا نمو « امهجاوز ىلع نوقفاوب ال ءاقدصألا ماهدنو زسم
 ةرشع ىتنثاب هنم ربك أ ةأما بحي هنأ قيدصت نكع فيك و « نودلابلقثم باشلا
 تدلكتو . جاوزلا اذه أبنب نينئادلا ةروث نم'ىدهل الإ اهملإ مدقتي مل نذإوهف ؟ ةنس

 «نآ ىرام لخد فو « هينج فال ةعبرألل قريد بح نع ًاريثك راوأب انيزور

 عيج قلت دقلف ؛ ءىرجلا ليلا سمافلا- كلذ ةروصل ىطعأ نول رخآ اذهو
 زومم ةأرما نم جاوزلا ىلإ ىعتني وهو « نالربلا ىف دعقم ىلع لصحيل بازحألا
 « اهسفن نآ ىرام ىلإ تاءاشإلا هذه تلصوو . اهلخدو اهراد ىلع لصحيل
 « بحت هو « اديج اهءاسح بسحتو ماظنلا ىلإ ليمت ةأرعا ىعف « امل تقلقو
 اهلإ بتكف 5 ةنوشخ ىف كلذ نع تحصفأو 3 عدخم نأ يف يغرت ال اهكلو

 : الزم نم هجورخ دعب لوقي
 ةبأ هل نوكي نل جاوزلا اذه نأ ةمدالا حلاصلاب قلعتي امف كل مسقأ

 ىرهاظ لخسد كلمت سيلو « هبهم نأ ملاعلا عيطتسي ام لك ىلع لصاح ىنإف « ةدئاف
 ريغ نم شيعأ ع شرعأ نأ عيطتس ىنأل « لجرلا ركع ىف ديزي ىذلا وه

 بغرأ ىذلا لالقتسالا ىلإ ىببطلا ثداوحلا ريس ىدؤي نأ ىلإ « فرشلا سعام
 ىل نأ ىلإ توزع كنأل الإ ةهمركلا تاليصفتلا هذه ىف ضوخأ ال ىنإو « هيف
 بهذ لكل نكمي الو « ةريمأ ليلخ نوك أ نأب لزانتأ ال ىنإ « ال « احلاص
 نوكت نأ ىف بغرأ ىتلا تاغصلا نإو « يذلا ىلإ ىنمفدب نأ « ريفوأ »
 فالتخالا لك كلذ نع فلتخم تافص ىمل ةايحلا ىنعساقي ىذلا بوبحملا صخشلل
 ... اهئاد ابح ىتايح نوكت نأ ىتعيبط بلطتتو

 نأ كتميبط نم سيلف « 5 معزأ ال ىفإ ... اعادو »
 نكلو « ةيهاو ةرئاد ىف نيلوحن تنأو ةليلق تاونس نيضمت دقو « اهلع بصح



 دما ماب

 ايفو ىدحم نأ نم نيسأيتو « بحم بلق ىف ةبغر هيف نيدهتت ىذلا تقولا ىنأيس
 نيركدنو « سأيلاو باجياالاو مدنلا عم "ىف نيركفت ذئنيح « باقعلا ةعاس هذهو
 . « هتنخ ىدلا غوبتلاو هتدقف ىذلا هلدلا بلقلا

 : ليئارزد ىلإ سيول ماهدنو نسم نم

 هس اي فر ل47 ا: يوم ل ننس نإ قعد

 ىف طق بغرأ لو ١ ىراد رجبم كارأ نأ ىف طق بغرأ مل ىنإو 5 كتلئسأ لك

 نأ ىل ثدحي ام اريثكو « ىمرت ىلع ماع ضع مل . .. لالا لئاسم ىف مالكلا
 . « ةصلخل كل ىنإو ء كلسم ىف ةرهاظلا ةقايللا مدعب رعشأ

 « جروج ناس ةسينك ىف امهجاوز دقع « 1888 ةنس سطسغأ ؟8

 قو « نلش فصنو نينلش غلبع زافق » : اهباسح رتفد ىف نآ ىرام تبتكو
 ىزد راصو « 1888 ةتس سطسغأ ؟8 ىف تجوزت « هينج ٠٠ قودنملا

 . 6 ىل ًاجوززيزملا

 حيتأ ام نيصخشل تي مل هنأ معأل ىفإ » : مايأ ةمضيب كلذ لبق اهللإ بتك
 دهملا هنأ ىلع انعامجلا موب ىلإ علطتأ ىنإو « ةلماكلا ةمئادلا ةداعسلا ةصرف نم انل
 كرحي دقتعأ ام لع كلذ دعب ثدحيام سيلو « لبقتسم هيف ررقتي ىذلا ىنايح نم
 « لامآلا ةبيخ نم وأ قازحأ نم كبلق ىف أجلم ائاد ىلدجأ ذإ ؟ ىسفن نم
 . « رصتلا ىفو ةداعسلا ف ىتدوقت ةعيرسلاو ةميكحلا كتوقو

 . جاوزلا نم هرظتني ام العف كلذو

 انت

 نكي ل نإو « انس رغسأ نالربلا ءاضعأ نم رخلآ وضع جوزت اهناذ ةنسلا ىف
 تسرهدنل دنع ليئارزد هعم ىشعت ىدألا « نوتسدالج ميلو وه « ذو, لقأ
 سيلو « فالتخالا لك فلتخي ةلاحلا هذه ىف جاوزلاو ؛ ةوشحم ةعجي تمدق امدنع

 ءانثأ هتييطخ نوتسدالج لباق دقف ؛ راصتخا ىف فرظلا ركّذن نأ ثبعلا نم



 ا ةؤو.ها

 اهتخأو اهمأ ةبحصب ترفاس دقو « نيلج ىدال ةنبا حمو « ايلاطيإ ىف هتحايس

 ةملظتنم حمالم وذ باش نهايج سنرواف ىفو « ةريبك رفس ةبكسع ىف ةيشاحو
 0 هنيفرعت الأ : تييحأف « ؟ اذه نوكي نم » : نيلج نيرتاك تلأسو « ةدوقو :

 سيئر ريصي نأ بجي هنأ سانلا عيج دقتعي ىدلا لجرلا « نوتسدالج باشلا هنإ
 . « ارتلحتا ةراثو

 « ةيقثلا ةليجلا ةاتفلا هذهم هتزاحأ ىضقي ىذلا باشلا ىسايسلا ةقالع تقثو"
 نيب قرفلا ىف ايلكتو « ىروجام ايرام اتناس ةسينك ىف اليوط اهم ثداحتو
 له » : هتلأسو « ةصاللا مهتايح ىف مهفرتو مهسئانك ةفرخز ىف زج الا لذ
 .ىنإ ) : ةيمويلا هتاركذم ىف بتكو « «؟ اذكه شيمن نأ ىف قح ىلع انأب دقتعت
 ىدب ىف اه اهتدارإو اهيلق نأ ىف ريكفتلا لجأ ام « لاؤسلا اذه لجأ نم اهتببحأ
 ىف اهو اهدي بلط « . . ءىش لك ىف اهنوع نوكي نأ وجرأل قإو « هلل
 .ارتاجنا ىف اهآر هنكلو « تددرتف امور قعطسي اكرمقلا ءوض تح مويزيلوكلا
 ةصق اهلع صقو « رهمألا دحأ نم ةبرقم ىلع ةقيدح ىف انسه هنأ زج
 لستسا فيك مث « هدلاو ضرتعا فيكو « اسق نوكي نأ ىف بغو فيكو هسفن
 .تابقو « ةسينكلا دحم ليبس ىف هتطلس لمعتسي دق ىسايسلا نأ مهفو « ةسايسلل
 . هل ةجوز نوكت نأ ةرثأتم حمو

 « انل مالس هتدارإ ىف » : ىتفاد لوق انتايحل اراعش دختنس ذئدنع امل لاق

 .اوقلأ دقو « امهنومرتحي نئذلا ةمرقلا لهأ اهقسن راهزألاب ةنادزم ةءرق ىف اجوزتو
 رهظ دعب نم ةسماخلا ةعاسلا وحن فو . بكولا قيرط ىف ةطيسبلا مهسفانطب
 .تماد ام مود, نأ لمآ ىويلا لمعلا اذهو » : امم ةاروتلا ىف آرق مويلا كلذ
 . © ةكرتشم انتايح

 وهف « ةفاملا اهجوز ةايح ىف لايخلا نم اًئيش نوتسدالج زسم تلخدأ
 .لك بترب وهو « ةهاكشفلل ةلايمو ةرطفلاب ةفيصخ ىم امأ ء ةقدلاو ماظنلا لاثم



 ديس ١١

 نوكت نأ ريخلا نم هنإ : ةلئاق هبعادن ىعو ءىث لك عيضت مو « هىوبيو ءىش

 اهماع هتهج نم وهو « ناسنإالل برقأ هلمجي كلذ نأل « ماظنلا نع ةديعب هتجوز

 اهف أرقث « ةيمون تارك ذم نودتو « اهسفن ىلع رهستو « اهفطاوع للحت فيك
 ( ةييدلا لئاسلا ف ليوط ثيدح دعب ةيهاط انمدختسا » : لاثلا ليبس لع

 . « ملو نييو اهديي ايساال

 .. ًاقح ةفيرظ نوتسدالج نيرئاك تناك



 دل ## دس

 .نزأ ىرام

 نم امناد لجرلا نوكي نأ بجي اك ناك »
 « ليلد املوه اكو , اد اققر : ةأرلا

 قليئارزد .

 ةدئإم ىلإ هءالمز وعدبو « نيل كراب ىف اليج ًاثيب نكسي اجوزتم الجر راص
 ضعب هلتثدلا تصقتو « اليلق لسالسلا تصقتو « ةحفص نوعيرأ اهلع ءاشع

 نآ ىرام ىف نورخألا ىرب دقو « رهشأ ةعضب ىف اريثك ليئارزد ريغت . ءىثلا

 ؟ ساسملا ربكتلا لجرلا اذه اهملإ جاتحي ىتلا ةأرملا اهكلو « بويعلا فالآ

 نم اهف ام نكلو « ءىثلا ضعب ةكحضم ةدابعلا نم ةنج ىف شيعي هتلعج دقف
 . لولا ليوطلا قلقلا ”ىدهم نمأ

 : ريصق تقو  امهحاوز دعب نيجوزلل ةروض مس
 دج ةراوف : ىعو ادح ”ىداه : وه

 ب ام دنع ةديعسو ةحىم انيزح نوكي داكي ىدج هكلسم

 بضغلا ةميرس بضني اماق

 سفنلا ةيضار سفنلا قيض
 ةقادصلا ىف ةراحو بحلا ىف ةدرإب ةقادصلا ىف درابو بحلا ىف راح
 امل ريصال ادع روت

 دج ةلوسك لمعلا ىلع بكم

 هبحم نم طقف ةعركأ دج ميرك
 دقتعت ام الإ طق لوقت ال دقتمي ال ام لوقي ام ًاريثك

 رهظتو فالثخالا لك فلتخم 200 بحيام فرعت نأ ليحتسلا نم

 مو نل اهقطاوع هفطاوع رهظيال وهف بحيال امو
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 اهسفن نع ةيضار ريغ هسفن نع ضار

 دج ةينانأ ىنانأ ريغ
 ءىث لكب ىلستت ءايشألا نمليلقلا ىف الإ ةيلستدجبال

 ةيبغ ىو خبات وه

 ايسعمال دح ىلإ هيلع دمتي
 ةسايسلا هركتو ةحومط تسيل 2حومطلاو ةسايسلا ىلع همفن فقي
 لمتحم اهجوز ةراسخ دعب دعت ملذِإ دسحو ةدح ىف انايحأ راواب اتيزور لوقت

 « ليئارزد زسم لثم ةيبغو ةحيبق ىننإ » :احوز ندحي ءاسنلا نم اهريغ ىرت نأ
 ءانيزور هب فرتعت اممرثك أ ىزيد زسمىف ءاكذ نع 'ىنت امهتروص ةنراقم نأ ىلع

 ةيرخسلا ءارو ىنتخلا قيمعلا نزلا نيحلا كلذ ىف تمهف ىتلا اهدحو ىهف
 ةيرخسلاو شيطلا كلسم نإب داضتلاو ؛ قيقحلا حرلا دوجو مدعو ؛ ةيليئارزدلا

 هذه ثح ىلذت ىتلا ةنيزحلا ةفينملا فطاوعلا نيبو « ًاعدق لمجتلا لجرلا كلدل
 . ةقيقرلا ةرشقلا

 حرلا لمحت ىعف ؛ ماهندارب ىف هتلئاع اهتدبعو « ناكم لك ىف هقفارت تراص
 ديدش سمأ اذهو « ًافيفك ليئارزد رتسم راص دقو ةخوخيشلا اهتجاه راد كإ
 موي لك ىف تارك ذلا هل ديقت ةراس تذخأو « هنايح ةءارقلا ىف دحي لجر ىلع
 باجعالا ىف خلا ةجوزو تخألا تقفت تقفتا دقو « هلمع ىف رارمتسالاب هل حمسنف

 . « ىزد» بهاوع

 رود ىف فيرلا ىف مايألا ضعب ءاضقل هتجوزو ليئارزد بهذ ام ريثك
 تاديسل تلاق ةم تاذ ىفف ؛ ًاريبك احاجي ليئارزد نسم ةطاسب ىتلت ثيح ءالبنلا
 ىف وهو ىزيد جوز نتيأر و 41» : ةينانويلا ليثاملا ضعب لاج ىف نشقانتي
 انيدلو « ةقئاللا ريغ روصلاب ةئيلم كراد نإ » : ىرخأ ةديسل تلاقو ء 4 ! ماجلا

 تالظ دقو « سيئودأو سينيف » ةروص اهنإ ىزيد لوقي انتفرع ىف ةعيظف ةروص
 دعب حابص تاذ ىفو . « اهلإ رظنلا نم هعنمأ ىك ةليللا فصن ىتح ةظقيتسم ةيم
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 :روطفلا دنع درولل تلاق دراه درولل ةرواحم ةفسغ ىف امهنليل ناحورلا ىغمأ نأ

 قتظقيتسا امدنع ىسفتل تلق دقق ؛ءاسنلا دمسأ ىسفن دعأ حم دراه درولاب ىنإ »

 اذه ىف نيلئاقلا ريك أو ءابطخلا ريك أ نيب تمن « ىلظح دعسأ ام حابصلا اذه
 رادأ ام اذإ رذح ىف نوكحضي عهنكلو « اريثك سانلا كحضي - « رصعلا

 ءالوب هنأ ما نع عفادب كحضموه امب هروعش ةدش ىلع ليئارزد نأل « هرهظ جورلا

 . ًاقلطم 'ىش ىلع اهموأي الو ديدش

 بكر « زيماتلا ةفض ىلع ذئدنع نكس ىنلا راوابل ةرايز ىف اهو مون تاذ ىف

 ةيروطاربمرالا شرعي بلاطلا نويلباا سيول سنربلا هدوقي براق ىف ناعوزا
 نع ريمألا زج رهنلا طسو ىفو ءارتلجتا ىف نيبوبحلا نيرجاهلا دحأو « ةيسنرفلا

 راحبلا ةلماعم نويلبات تلماعو كلذل نآ ىرام تبضغو « رطخلا فقوم ىف ةدايقلا

 بحي » : ه» تحاصو « ليقتسلا ىف اسنرف روطاربمإ ةلماعم ال هلمع نسحي ال ىذلا

 ريمألا كانو « « بجي امم رثك أ مانمل كنإ « اهللع ردقت ال الامعأ ىلوتت الأ
 . كلذب ىلست نإو دجلا مئالع هيلعو تمصلا مزل دقف ليئارزد امأ « ًايلاعاك

 د 2

 لك ىزبداو « اريزو نوكي نأ ىف الإ ركفي ال ناملربلا وضع حجنني ام دنع

 حالصالا نإ بعشلل ليق ذِإ رارحألا لشف دقف ؟ بيرق كلذ نظي نأ ىف قحلا
 تادروللا سلجم ىلع حالصالا اذه بعشلا ضرفف « مالألا لك ةءاهن وه ىباختنالا

 لحم تالآلا تلح ناكم لك ىفف ؟4 تناك امم أوسأ ىلإ لاملا تراص كلذ عمو

 تراصو « نيزوعملا ددع دازو ءاعوج نوتوع نووديلا نولازنلا راصو « لماعلا

 حالصإالا نإ مل ليقو « ىسايسلا ماظنلا ىلع موللا قلت ةلاطبلاب ترئأت ىلا ريهاجلا

 « تيناوملاو ناطقألا ةداسب ضرألا ةداس لدبأ نأ ىلع دزب مل هنإو « يفك سبل

 نوكت و + ازعل ةداعسلا نمضي ىدذلا هدحو وه عيمجلل تاوصألا حنم نإو

 (تستراشلا) نوبلاطلا ءالؤه ناكو « ماعلا باختنالا ةقيثو. بلاطي لماك بزح

 عارتقالاب اوبلاط لب « ماعلا باختنالا قحب ةبلاطملا ىلع اورصتقي مل ذإ ًاقح نيعيظذ



 سواء

 نيرسولا ف نم نوريثكلا أدبو « رئاودلا ىواستو باوتلل تابترلا عقدو ىرسلا
 ثدحي ال دالبلا هذه ىنف ؛ ءىث ثدحي نا » رخآلا ضعبلا رادو نورتو
 نيبلاطملا ةمواقل ريباد اوذختي نأ ءارزولا نم لوألا قيرفلا سقفلاو ٠ © ًاقلطم ءىث
 ةعانصلا لاجر ةمواقمل ريبادتلا ةذه لثم ذاخما رخآلا قيرفلا سّملاو ؟ ةقيثولا 9
 فالتئا لضفب ةطلسلا تاو دق ىعف « فقاومللا جرحأ ىف رارخألا ةرازو تراصو
 سبت 1 0 نييديلقتلا را رحألا لاجرو ةعانصلا تايرأو تايرظنلا باحأ

 ةأطو فيفختل ةديحولا اهتركف تناكو . اهءافلح بضفت نأ نود ءارقفلا ءاضرإ
 4 ثيح ( لمعلا تويب ) "ىجاللا 'ىشني ىذلا ديدجلا ءارقفلا نوناق ع ةقافلا

 نوحسلا هذه تراصو ؛ اديدش امالظن نوعي و نوزجحي ىبكلو « نوزوعلا
 هردص ىلإ هلاقطأ مشي نأبألا عيطتسي الو « هتجوزو جوزلا نيب اهفلصفي ىنلا
 ةروص تسل و 7 رغيلوأ ةءاود ىف زتكيد اهل مسرو © روهجللا ىدل لاحلل آدج ةهوركم
 اوناك ىتح ايظع ًاغلبم "ىجالملا هذمل سانلا ةيهارك تفلب دقو ؟ ةيقيقحو ةعيظف
 نأ ايمطق ريقفلا ضفرو « ران الو ثاثأ الب ةريقحلا فرغلا نكس اهبلع نواضفي
 . ءارقفلل 6 « ليتسابلا » كلذ ىف ىوأم دحي

 بعصي دقو ؛ هموت بعشلا ةيهارك نم نيظفاحلا بزح دافتسا كلذ مامأو
 نأ ءارقفلا نوناق لع قفاو ىنلا وهو « عئاصلا باعسأ دححأ نبا وهو لب ىلع
 ةمءالم رثك أ وه ام روصتت مل ليئارزد نكلو « نالربلا ىف فقولا اذه لغتسي
 لح نأ ىلع نزحلا اذهو «ءاسعتلا هن رعشي ىذلا ىضالا ىلع فسألا اذهف « هتارأل
 بحالإ سيل رصقلا وأ ةسينكلا ةيدولا تاناعإالا لحم ديدشلا ىرادإالا ناسحإالا
 نأ نف ؛ ةطيسإ ةفطاع ىلإ لوح دقو « آدبأ اهم ىدان ىتلا ميدقلا ىلع ةظفاحلا
 :.وكملا قاع لع اوقأ نيل نوميشولاةعلملا وت نأ نم ؟ أد رشا أ
 . مهتقبط تابجاو ىم ىتلا تابجاولا كلت ةيزب زيلجتالا ديلاقتلا لك مغر ل ةيزلجيالا

 ىنثا نم اهلع عقولا مهتضيرمع نالربلا ىلإ اومدقيل تسقراشلا ماج امدتعف
 نوج درول لاحأ ام دنعو ؛ اهنف ارظني نأ نابزملا ضفر ام دتغو ؛ مما فلأ رشع



 سو

 ليئارزح ملكت ةكاحلا ىلإ حالصإالا ءانبأ نم لاجرلا كئلوأ حالص»الا وأ لسر
 .باختتالا قمح جالعلا لئاضف ىف ىأرلا مثرطاشي لو « مهنع ًاعفادم ًابيرقت هدحو
 .نع نلعأو « جاجا جالعب الإ لامي ال ىامجالا مادلا نأ دقتمي هنكلو « ماعلا
 رمل الثم ناكن أ دعب مهلعلسر نوج درول مجهلل هنارغتساو مهتساعت ىلع هفطع
 دالبلا ىف هنأ تسئراشلا هيف فشتكي ىذلا تقولا نيحيس » : ةرارمم ىف لاقو
 نوفشتكيس « ءالبتلا نم الإ اهسفن ةنايللا حجنت ال ارتلجتا لثم ةيطارقتسرألا
 نواصي مهنإف مثدوقي اسمحتم اريك اديس اودجو ام اذإو « ةميظملا ةقيقحلا هذه

 ةرسأ طقسي نأ نم كوربجنلو ىرنه نكمت رليت تاو لشف ثيغل ؛ مهضرغ ىلإ
 . « ةلودإل ًارزو ورتس نوج درول ريصي دقف ورتس كاج قنش ثيحو « ةكاح

 هنأ نظأ » - 6« ؟ ديرب اذام نكلو «هليج ةبطخ هذه » : سانلا ثدحت
 نذِإ » - « نييلاكيدارلا ”ىدابم ضراعت ةبطحللا نكلو »--« القتسم باقني
 اذام نذإ » - « رارحألل هتيهارك ىف فرطتم هنإ ١ -- « رارحألا نم ريصيس
 .ىلإ ةضيرعلا ريغب نواصي هلوقي ديرب اذام » - « نونحم هنإ » -- « ؟ نوكي
 ةطلسلاب ظافتحالا ىف انبغر اذإ اننإ لوقي نأ درب هنظأ » - «؟ هيف نوبغرب ام
 ,سيلأ ؟ نذإ كل تلق اذاف » - « ةمألل ةداعسلا انمض اذإ الإ كلذ عيطتسن ال
 وه امث دمسأ نوكي بعشلا نأب معزلا 9 -- «؟ ةفرصلا نيلقتسما ”ىدابم نم كلذ
 . « مثريغال نيلقتسلا ءازآ نم الإ سيل نآلا

 نوظقاحلا دجوو « ديدهلا اذه طابحإ اولواخل نوددهم مهنأي را رجالا نيش
 « ممل ًافيخم ًادرام ءارقفلا نوناق ىفو ؛ مهضغل ًاعضوم ىدلا ةعسنملا ةعاتصلا ىف
 ىف داز دقو « حمقلا نوناق ةضهانم نيعرارلا راك نم ماقتنالا ىف رارحألا ركفف
 نع ةئشان ةلاطبلا نأ ضرتفي ال اذاملف ؛ ةئيس تالوصحم ةميرأ عباتت راعسألا
 لاعلا غرب كلذ نإف رحلا لماعتلا ةسايس تسبتتا اذإو ؟ ةشيعلا راعسأ عافترا
 هجو ىلع اميبج مهنأ ا نكلو « نوقياضتي عاددلا نإ معن ٠ م لامعألا باحصأو
 تابث ىف ديأف ليئارزد امأ . باختتالا ىف ةيمأ كلذ سيلف نيظفاحلا نم بيرقتلا
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 بايرأ لب « ال ؟ ءارقفلا ؟ موسرلا ءاغلإ نم ديفتسي ىدلا نف ؟ « ةءاجلا » ةيرظت
 ىحضن اذامل نذإ « ةشيملا راعسأ طوبه عم ضفختت روجألا نأل تاءانصلا

 عادزلا عيجشت مدع ىلع لمعي" اذامل ؟ ةيعانصلا ارتلجإ لجأ نم ةيعارزلا ارتلجياب
 اعتصم ريصنو انماعط دروتسف » : لماعتلا ةيرح ةيرظن باحسأ لوقي ؟ مهمارخ ىلعو
 هعيج راصو ملاعلا ريغت اذإو ؟ لبقتسلاب ؤبنتلا عيطتسي ىذلا اذنم نكلو « « ىلاعلل
 . ؟ ذلدنع ارتلجبإ ىذني نف اعتصم

 ةققحم مهتعزه تراص نإو ؛ مهفعض ىف هايوقأ اولظ مهنأ ىلع رارحألا عينعزت
 ع كوالاك لباقيف ةيدنألا ىلإ بهذب « ادج اًثومص راصو ةطلسلا قودلا ضفرو

 : هلوقب الإ بيجيال ثيدحلا هيلإ هجو اذإو « ةملكب هوغي نأ ريغ نم اهب رع هنكلو
 ءابطخ حصخأل نوكي نأ ىبيبقلا نمو « ليي اهفلؤي ةرازولاف نذإ . « ! اه »
 اهمأاك اههجو رححا ىزيد زسمل لوقلا اذه ليق ام اذإو « اهف ناكم بزملا
 1 . ةريغص ةأتك



 دع هه

 مرتحلا ديسلا
 لبقيلروسدنو رصق ىلإ ليي تربور ريس بهذ 1841 ةنس سطسغأ ٠" ىف

 لوجحلا ىدحلا لجرلا اذه هركت اهشيطو اهرمأ ةبادب ىف تناك ىتلا « كلما دب

 نم ةكلك شيعت اهلعج ىدلا رحاسلا نروبلم دروأ نع فالتخالا لك فلتخلا

 ىد تربلا ليجلا ريمألا نم تجوزت نآآلا اهكلو « رشع نماشلا نرقلا كولم

 تربور ريس بحي وهف « ىدج قلخ وذ لجر تربلاو «جرووك - سكاس

 معز ةرلا هذه ةكللا تلباقو . ةكلللا ىدل بوبحم تربلا هبحي ام لكو « همرتحيو

 اهو ءارزولا ءاعسأب ةيمسر ريغ مئأوق مايأ ذتم تركذو . هيف قثت هو نيظفاحلا
 . دعب هتلباقل هعدب ل ليب نكلو « ليئارزد مسا اعيج

 دروأو « ةاضقلل اسيئر نيعيس تسرهدنل هقيدص نأب لع نأ ليئارزد ثبل ام

 :باشلا نوتسدالجو « صاخلاا ملل لماحماهجنكيف وأ قودو « تارمعتسالل لئاتس

 تاعاج ريغ نوتلراك ىدان ىف ىرب الف ًاثيشف ًاثيش بصانملا عيمج تئلم مث « ةراجتنل
 لهف « ةرازولا سيئر نم أبن هينأي ال هدحو ليئارزد لظو ء ضعبلا اهضعب ”ىنهم

 نكلو « اليحتسم نوكيداكي كلذ نإ ؟ هناوعأ ةريخ نم الجر تربور ريس لمه
 ى ةليوط ةدم نوظفاحلا لظيس ! ةثراك ةنأو ةبيخ ةيأف هظح ءوسل ثدح اذإ

 نالربلا ةايح ةرتف اديعب ءاقبلا هانعم كلذ ناف ةرلا هذه لمحأ ام اذإو « يملا

 « راهي نالربلا ىف تاونس عبرأ ةدم ربص ىف هب ماق ىذلا لمعلا ! نيترتف ةدم وأ

 ثيداحألا ضمب نأو « ةيلسم ةيرخس تارظنلا ىف نأ ىدانلا ف نآلا هيلإ ليخبراصو
 -- : ليبل ةباتكلا ىلإ عوبسألا رخأآ ىف سأيلا هعفدو « هنارتقا دنع عطقنت

 تربور ريس ىزيرع »

 تنك و « ىصخشب كيلع لقثأ الأ ةظحللا هذه لثم ىف ىسفن ىلع ثيلآ دقل
(0) 



 اعاد

 كقهرأ نأ دوأ ال انأف ؛ ىرعاشم رع ربعي ادحأ تدجو ول كلذ ىلع رمتسأ

 عبدأ ف تلضان 1814 ةنس ذنم ىفإ لوقأ الو « اهلثع تقهرأ كنأ دب ال بلاطع
 عيطتسأ ام ردقب ىلاكذ تلمعتساو « ةريبك غلابم تقفنأو كبزح لجأ نم عقاوم
 ميرا نود لوحم صاخ رهلتم ىتلاح ىف نكلو « ةيسايسلا كتياعدل

 ليلقلا ريغ اهلثع لباقي ل ىمايسلا ءادعلاو ةيها ركلا نم ةفصاع تمواق ىناف
 «كترازو لاجر دحأ ضيرحتب كاوا تح اهف تعوطتىتلا ةظحالا ذنم لاجرلا نم
 فرتعي ىذلا مويلا ىتأيس هنأ ىف ىديقعب الإ براجتللا كلت ىف اديؤم نك أو
 . قلو ىتيافكل مارتحالا ضعي رعشي هنأي ىدالب ىف لجر رهشأ ةينالع هيف

 هحوتال ىلإ و ؛ م ل فرتعأل ىفإو
 كيف اهم رعشأ ىتلا تافصلا ىهو كتيجس كتيجس مرك ىلإو كتلادع ىلإو كبلق ىلإ
 ؟, نيمألا كامداخ تريور ريس اب ىلأ دقتعأو « لمتحي ال ريقحن نم ىنيجنتل

 6«ليئارزد . ب

 « اهجوز نازحأ لاّمحا عيطتست ليئارزد زسم دعت مل ةقباسلا ةليللا فو
 . ههلع ريغ نم ءارزولا سيئر ىلإ تبتكف

 تربور ريس ىزيلع »
 يجوز لبقتسم نأل قلقلا ةديدش ىنكلو « ىلخدت نم ءاتست الأ وجرأ

 رعشي هعدت الو « هلامآ لك رطحت الف . . هوعدت ال تنك اذإ  دبألل راهني ىمايسلا
 أطخ تناك اهلك هتايح نأب

 فن اا تلاد ونالار عيل نتا فوك دا نأ سما رم
 ليقل نوتسددام تلأس ولو ؟ معلا ميعزلل ةمدخ حصألا ىلع وأ بزحلل ةمدخ
 ىلإف ةلاسرلا هذه لع درت "لا ورا هينج فلأ نيمبرأ وحن تقفنأ ىفإ كا
 ريساي ىنإو . عيضولا ساقلالا اذه كيلإ ثيتك ىتأب قواخم فرمي نأ ديرأ ال
 ؟ي دمألا ىلإ ةنيمألا كتمواخ زيزعلا تريور

 ,ئارزد نأ ىرام



 سوو هد

 نم ةرايع ىلع صاخ هجوب اهف رصأ ةفاج ةلاسر ىف ليئارزد ىلع لب در
 ءاضعأ دحأ ضيرحتب كئاول تحب تعوطت دقو » : هلوق ىهو ءامل ةيمهأ ال هتلاسر

 هذهلثع هترازو ءاضعأ نم ًادحأ فلكي لل هنأ بضغ ىف لبي ظحالف « « كترازو

 هنأ وه هلوقي نأ طقف دارأ ام لكو « ةمهع نع ايش ليئارزد ركذب مو ) ةمهلا

 ىلإ ليي فاضأو . ( ليي ةرازو وضع تسرهدنل ذوفنب نيظفاحلا بزحب لصتا

 « هلاوأ تحب لبق نم اوهدخ نمل ىنكت ال اهمنإ ىتح « ةليلق هيدل بصانلا نأ كلذ
 وهو هعم مهك ارتشاب رخفي ناك لاجر ىدل ةموهغم هدل لئاسولا ةلق نأ نظ دقو
 . ممازعم ىف شقاني ال

 نوبغر ال ءالمز هلوح نكلو « ًابصنم ليئارزد ىطعي نأ دو ليي نأ ةقيقحلا

 نمز ىف ليئارزد ف ىعىدلا هيركلا لجرلا كلذ ركورك لثم « ساثلا » اذه ىف

 نلعأ دقو اعم عضاوتلاو ربكتلا ىلناتس درول لثمو « هلشف ببسو ةددرجلا ءاشنإ

 , « بحسني وهف قاذألا اذه اهاخد اذإ » هنأ

 فالتخالا لكن افلتخي نالجرلاو « ةيمح ىف ليئادزد نع عفادم مل لبي نأ ىلع

 موح هنأ نيح ىف « مارتحالاو قالخألاو ةورثلا ىتالربلا هدهم لوح لبيب عج دقق

 فتاوبدلا حابشأ ةسايسلا ةريظح ىلإ ارخآتم ليئادزد لوخد لوح كش الب
 ندنل ىف مثدادو « مياسلا قودلاب ةفورعم ليب ةرسأو . لايملا ذوذشو راتهتسالاو

 نم دوصب ىلحم ليجلا اهوهمو « رهلا ىلع راهزألاب ةنادّرلا اهتافرش لطت ةرحاس

 نإ :  نيبسنرفلا نم عهمرئاذ ضعب ملل لاق دقو « نييدنلوم لا نفلا ةذئاسأ مسر

 اهمسر ىتلا ةروصلاو ؛ لئامشلا ةواحو ةليجج ليي ىدال تناكو . « ذيذال دنع ءاشعلا

 اهربتعي ©« شقلا ةعبق » هيروص ىف زنبور وذح اهف اذحو سناروأ روصلا اهل

 ةركف لثمي لب طوحي ام لكو « ماسرلا روص ريخ اهنأب ةاوهلا نم نوريثكلا
 . فئاز جرهم ىف ودبي «ىزد» طوحيام لكو ؛ ةليضفلا اجو « ةيكتملفلا ةءالصلا

 6« ىزد » زسم امأ « ةملظم ران ىف ليب ىدال اهم تنادزا ام اذإ ىهاوجلا 'ىضتو

 ةحاس ىف نآ ىرام لزتمو . جاجإلا نم اهمأك ةعركلا راجحألا لجأ اهلع وديتف



 اواو

 هذهو « ةكحضم اهمايثو فيخم لزنلا ثاثأو « خراصو ءىم قوذ ىف نادز- رتفورج
 سيئرلا نإ مث . ءارزولا سيئر ةقث مدع ىلإ فيضت اهنكلو « ةليئض تاليصفت

 ىلإ برقأ هتأشن كي ليي نإف « هسفن لجرلا بحي ال كل جرا أدبم بحيال
 هنم تناتستوربلا ىددشتم ىلإ برقأو 2( ىيرلا خ وكلاوأ رصقلا ىلإ هنم عنصلا

 هلقعو هبلقب وهو « ةطسوتلا ةقبطلا رابك نم لجر عقاولا ىف وهف « ناسرفلا ىلإ
 رهظعو نييداصتقالا تايرظنب رثأتي وهو( ةموصخ معم ىأ تيار عمو نديوك عم

 وهف « بيطحلا عذاولب رثأتي امم رثك أ ظيلثلا هلاذح ىف تيارب ةنوشخيو « ةنامألا

 صهاظلا ىف دروفسك أ ةح.سم هيلع هلثم وهو « نوتسدالج لثمل هلق عماجمب ليع

 نيرشعلاو دحاولا ىف نالربلا ىف آوشع راص هلثم وهو « نطابلا ىف لوريل لهأو
 ىذلا نوتسدالج بحي وهو « نيرشعلاو ةسماخلا ىف ةدازو ليكوو « هرمع نم

 ةطيسبلا ةلأسلا ىلع عضي فيك فرعيو « مالكلا ”ىدتبي نأ لبق ةالصلا واتي

 ساّملا ةحرد ىلإ هسفنب لليئارزد لزن دقو « ةضمانلا ةليوطلا تارابعلا نم افالغ
 اذإ امع قاق ىف هسفن لأس ةرازولا هيلع تضرع ام دتعف نوتسدالج امأ « بصنلا

 سفن هيلإ حانت ا هنإو . بصتلا هلوبقب حمست ةرازولل ةينيدلا ةسايسلا تناك

 لبق ام دنعو « ةيسانم ءارآ تحب ةعنقم عماطلا دجي نأ لب سفنك ةلوجخو ةطيسب
 «هّلا ككرابيل» : لاقو ةوقب باشلا ريزولا دب ليب زه « اريخأ بصنلا نوتسدالج

 قح ىلعل ىلفاتس نإ ؟ ةلماعلا هذه رتهتسلا ىليئارزد لماعي نأ عيطتسي فيكف
 . قاطي ال لحرلا اذهف

 دم دع

 فئاخ وهو ليئارزد هيلإ بهذو نالربلا عمتجا ىتح ةرازولا تفلأت ام

 هلهعتسي نأب اديعس ةضراعلا ىف وهو بزحلا ناك « بعص هفقوم راص دقف آدج
 ًابصتم لغشي مل ىذلا سمتلا ظفاحلا اذه ريصيس نآآلا ذنم نكل « موصحلا دض
 ىلغمي نأ الإ هنهدارب الو « ءارزولا اهنععفادب نيناوقلاتاعورشف « ًادرفتم ًاناويح
 نوبقرتي اوذخأو هب لخ ال هوادعأ رس دقو ؛ ركتبلا لقعلل لوم رود وهو ؛ هنوص



 متم ؟11نر#ك دس

 «هلهأ ىنلا معزلا ىلع باقني نأ نورظتني اوراصو « ةنامشلا لوضف ىف هكلسم

 . نواقتسلا هيلإ ددوتو « ءوسلا ءاحصن نم نوريثكلا كلذ ىلع همجشو

 هحنم ضفر ىف سيلو ( ليي وح ةفيتع فطاوعب شيجي هسفنو رطخا مهق

 ىلإ ليئارزد رظن ام اذإو « ةميكح ريغ ضفرلا ةمنن نكلو « باعي ام ًابصنم
 ءاكذلا ىطتسوتلا لاجرلا ءالؤ+ل ةيضارلا هوجولا دهاش ام اذإو « ءارزولا دعاقم

 سفنلا هذه رجلي ناك هنكلو « موجحلا ىلإ ةبوق ةبغرب رعش « هورقتحا نيدللا

 ىرام ىأر اذهو « رخآآ تقو ىأ ىف هنم رثك أ ربصلا ىلإ ةجاح ىنل هنإو « ةرئاثلا

 ٠ ةئيسلا فورظلا هذه ىف اهتقفش ىف ةعيدب تناكو « اضيأ نآ
 هتوص ىطعيو « تاسلجلا روضح ىلع ظفاحي ليئارزد ىأر ذإ سلجلا شهد

 بامسأ ءاضرإ ىف ةبغرلا ديدش ليب ناكو . ةموكملا فص ىف لماك ءاضر نع

 ضوعو ؛ ةدام ةئامبس نم رثك أ ىلع كراجلا موسر ىتلأف لماعتلا ةيرح بهذم

 نكل « لخدلا ةديرض ىه ةركتيم ةبيج ةقيرطب دار الا اذه نم ةينازنلا ةراسخ

 ىف ةماه ةبطخ ىنلأ نأب ىنتك 1 لب « هتمرنع رخم مل ةءاجلا ىف دقتعي ىدلا ليئارزد

 ةئيلم ةقيقد ةبطخ ىهو « تايلصنقلا ظوم نع ةشقانملل ريثم ريغو ىنف عوضوم

 نوكس ىف هيلإ ءاغص الا ىلع سلجلا لج دح ىلإ ةقيش اهنكَل « رداوتلاو ماقرألاب

 نوريثكلا تاق [رئان سحالا أدبم ىف ناك سلجم ا نأ عم « تاماس ثالث ةدم

 رظنلا ىرتست ةرهاب هندوع تناكف « هل ليب لاهإ اوأر ام دنع لبق نم هئاكذ ىف

 : . هدعاسي ال هتاذ ع وضولا نأ امس ال

 ىف ًاثيدح اوجسرخم نابشلا نم ةعامج هتئنهت ف نيسمحتلا دشأ نم ناك

 ةحاصفلا هذه مهترحس « نالربلا ىلإ ةريخألا تاياشتنالا مهللسرأو جدريك

 كن أك رلكتت كنإ » . ثيعس باشلا هل لاقو « ةفولألا تاراسعلا نم ةيلاخلا ةثيدحلا

 عم زاتمت كؤاقلإو « عنصتم ريغ توصلاف « كندئام ىلع وأ « نوتلراك ىدان ىف

 ةفلؤأا ةعابجلا هذه ترهظأو . «ةيرخسلانم ةطيسب ةغبصو ع ةالابلا مدع نم ءىبش

 نومتني مثو ؛ هعم ًاريبك افطلت يهطوحي نمو زرتام نوج درولوث يع باشلا اذه نم



 د د

 مالحألا روصقب ةهبشلا روصقلا نوكلتعو « آدج ةريهشو ًادج ةعدق تالئاع لإ

 «راجشألا طسو ىف ةعساولا قئادحلا نيب ةأبخغ وأ « بابضلا ىف ىبرلا قوف ةقلعم
 اوفلأو ؛ ةليبن فطاوعو ةقادص مهدي تأشن ثيح جدربكو نوتيأ ىف اوفقثت دقو

 نيبو بحشلا ةماعنيب مائولا ىلعو ؛ ةعدقلا ,لخنلا ءايحإ ىلع موقت ةيضايس ةيرظن ف

 . اهرهاظم لجأ ىف 6« ىزد » ”ىدايم ص كلتو « اهمايجاو ةفراع ةيطارقتسرأ

 . نابشلا ءالؤه ضرت مل نيجضانلا لاجرلا اهلإ تبذج ىنلا ةيعانصلا ةكرحلاف
 اهنودجيال ىتلا ةساجلا ىلإ ةمتاد ةجاح ىف مهف « ًائيد اهذاختا اوعيطتسي لو نيئشانلا
 اوعيبو قاوسألا صخرأ ىف اورتشا» : نولوقي نيح ةينطقلا ةشقألا راج نيد ىف
 لايخلا نم ةدرجلا ءارآلا راشتنا دعبو . ليج الا اذه لثع اومنقي ملو « 6 اهالعأ ىف
 زيلجي الا نم نابشلا ءالؤه ركف . لايخلا مهيلع ىلوتساف سانلا داع 187+ ةتمم ىف
 ةأرملل ىنيدلا اهعارتحاو فرشلا ىلع مئاقلا اهنوناقو ةيسورفلا ءايحإ ىف ايدج ًاريكفت
 سانلا ريتمت ىتلا ةيعاطقالا حورلا نكلو ؛ ىعاطقالا ماظنلا نمز تاف اعرو
 ىذلا نهزلا لع اوفسأو « ىجرب ام ريك أ تلظ ةلدابتم تابجاوب مهنيب ايف نيطبت سم
 عاطتسلا نم نوكي دقو « كلذ ىغقي فرشلا نإ » : ةايحلا ةدعاق هيف تناك
 . ةيياخلا رانلا ءايحإ

 رض « هيضارأ ىلع ةيسورفلا ىف ةارابم نوتناجإ دروللا من ١1م ةةنس

 روميس ىداللا تيصنو « مهدادجأ عورد نوسبلي مثو « ارتلجا فارشأ عيجج اهلإ

 راطمألا تلطه ظحلا ءوسل نكلو « اهبف لاجلل ةكلم « ىزد » تاقيدص ىدحإ

 ىطسولا نورقلا بايث قوذ تحتتفو ةساجلا تقرغأف ءرتسشنام ىف ةفورعلا اهمدشي
 ٌآرلا سرافو ضيبأألا جربلا سرافو دسألا سراف راصو ؛ تالظلا نم فالآ
 ىلع « ايروتكيف رصعل ةديؤم تبلقنا ةملآلا نك « نيزحلا هجولا ناسرف ًاعيج
 ىفف « توت نأ ريغ نم ىرخأ ىهاظم كرملا تذخناو . ةحلآلا مواقي بابشلا نأ
 ناتح 2 نه هيف اع نامويت توص أدبو « ىنيدلا ديدجتلا رهظم تذختا دروفسك أ
 نيب اوراقي نأ نيدلا لاجر نم نابشلا ضب لواحو « سوفتلا بلخمي 6 بيجم
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 ةنس نيعرأ ةدم ةسينكلا تلظ دقو « ةيكيلوناكلا نيبو ةيزيلج الا ةسينكلا

 نابشلا ءالؤه لمو ؛ نيدلاب ماّمهالا مدع نم ىشخم امم رثك أ ناعاالا نم ىشخم

 ءامورب لصتا ىتح مهنم ضعبلا لوحيو « ةدرابلا تاولصلاو ةقلغلا سئانكلا كلت

 جدربك فو ؛ ةرارح رثك أ ًاسوقط مهسينك ىلإ اواخدب نأر خآلا ضعبلا لواحو

 ناركو كو « ثيع جروجو «زرنام نوج درول : ثو نوثيدحلا ليئارزد ءاقدصأقفتا

 اهجالع اولواحيو بعشلا مالآ اوفرعتي نأ ىلع

 ( اليلق الإ مهني اهف نوهماشتي ال نييقيقحلا ءاقدسألا عيج نأشك اوناك

 « «تواسنال» سرافلاكو هو « ةيهاط سفنو ندتم دح لجر زرئام نوح درواف

 ىذلا نزلا ىلع هبلق عماجع فسأي وهو ؛ تالآلا ملاع ىف قيرطلا لض دق هنأ الإ

 + برا نم راتخملا هنأ مهكلم ىف بعشلا ىريو سيدقلا مامأ عكرب كلملا هيف ناك

 واخيال ًئيدر ًارعش تاعوضولا هذه ىف مظنو « ًايماحو امعز فيرشلا قىرو

 : ةطاسلا نم

 بسنلا ىف قاررعالا انل قبيل نكل مّظشلاو راجتلاو لالا بمذيلف

 رتهتسم ؛ ةفطاع وذ هنكلو رجاف ءارعأو ىذ ”ىثان باشف فييفع جروج امآ

 ىف دادعتسا ىلعو « ةويند تارابتعال هئازآب ةيحضتلل دادعتسا ىلع « ىلايخ هنكلو

 بيج لجر جروجو . ةيفوص ةعزن ءارو ريسلل ةأخل ايندلا رجبم نأل هتاذ تقولا

 ( لهكتلا ميكتحلاك اهعادخ فشكو ةايملا برج دق نيرشعلا نسىف وهف « اقح

 دهز ريغ نم ىعاش وهو ؛ لفطلا نم رثك أ ةايحلاب نح نيرشعلاو ةسماخلا فو

 بتك دقو « لافلل بح ريغ نم ىلاغلا رهلا تاذ سورعلا نع ثحابو « ىعاشلا

 « ةريغص تاعرج ىف اهءرشت نأ بجيف ةايحلا قوذتت نأ تدرأ اذإ » : هتاركاذم ىف

 ثيعح جرومي ًاديدش ًاباحيإ ليئارزد بحأ . هدحاو ةعرج ىف اهمرشي وه ناكو

 ةديقعو «زربا ثيمس ةقادصب حي ناكو « طق هنملع مل ىدلا ديحولا لجرلا وهو

 ناكو ؛ زرتاع نروق اذإ افرحعتم ادب نإو ثيع“ عضاوتو « ثيعس بهاوم ىف زرئام
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 ءىغت امهحلسأو ناريسي نيسراف ليم ةايحلا ةبتع ىلع نيفقاو امآَر ام اذإ

 . سمشلا ىف

 ةفولألا هلاوقأ نواعي معو « غوبنلا هصقني ذإ ةسمحتلا ةبيبشلا هذه ليي عدخ
 دحوو « ليئارزد ةحاصفب نوركسي مث اميب « تولا ىلإ للملا مهم عقدت داكي ىتح

 لاقو « ًاظفحتر ثك أ ناكف نوج دروأ امأ «هلقعل امالم القع « ىزد » ىف ثيعس
 امم رثك أ هيف داجأ هنكلو لوقلا ىف ليئارزد داجأ دقل » : ىلوألا ةلباقلا دعب

 نم مأتيو شهد. وهف « هتحارص تالئل ىف ىزد نم جعزتي ناكو « 6 بحي

 بجعلا نم » : ةسينكلا نع اهف عقاد ةسلج نم هجورخ دنع مع ىذلا ىزد

 ءىثلا ضمب شهدنيو . «ةتيمةديقع فص انتاوصأ تنأو انأ اتيطعأ اننأ لوبلاو اي

 : ممل لاقو زيلجيإ فارشأ دجوي ال هنأ فارشألا ءالؤمل ليئارزد نلعأ امدنع
 بترلا عبو « ةسينكلا بهم : ةثالمث لوصأ نم اوأشن زيلجتالا فارشأ نإ »
 ةنمزألا ىف ةيباختنالا رئاودلا عببو ؛« تارويتس ةرسأ نم لوألا كوللا ةطساوب
 هنالرب عياسلا ىرنه عج امدنعو . ثيدح لصأ نم ؟تفارشأ عيمجل « ةثيدحلا

 تالئاعلا هذه نمو « نيريشعو ةعسن الإ نييندلا فارشألا ددع نكي مل لوألا

 ىلع اظفاحم لظ ىدلا ديحولا لصألا نأ كلذ دعب مملح رششو « « سخن ريغ قي ل
 كحضف « ممرسأ نم مدقأ ىم هترسأ نأو « ليئارسإ تيب وه ةعدقلا ةفاقثلا

 . ةكئاللا دك دج ىف زرلام نوج ىنصأو ثيع"
 ديع 6

 ليو « ضومي الو رمي تقولا نكلو « ذيمالتب اطوحم نوكي نأ ذيذللا نم
 لمعلا ىلإ قيرط لكل ظو + تقو ىأ ىف ناك امن يوقأ وهو ةطلسلا ىف عيرتم
 ناريلات ديلقت بحي هنأ دقتعأ » : هجوز ليئارزد لاق ٠ همامأ ًاقلثم مفاتلا

 نأ ررقو « 6 هلعفي ام نيبثي مل اذإ شارفلا مزالي ناك ذإ « ةظحللا هذه ىف زوجعلا

 (ةكلسم محل رسفو هرغس لبق هيبخا رازو « سيراب ىف ءاتش لصف ءاضقل بهذ
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 ءارزولا سيئر مدقأ اذإ الإ ىبزحلا ماظنلل ةاعاسم هتوصي ليب ديبأت ىلع رمتسيس وهف

 . نيعرارلا ةنايش لع

 هن ةينمرود عر دقو « ىلوغير عراشب ابوروأ قدنف ىف نآ ىرام عم لزت

 لبقتست تناكو « ةلباقم ريخ هجوزو وه هشبباقف « آريخ تنومارج ةقوو هتخأ

 ةصاغ هيرئوأ ناس روبوفب ةريغص راد ىف عوبسألا ىف تارع ثالث اهفويض
 : هنأ ليئارزد رك ذ ىذلا وس نيجوأ اهمدل الباقو « روصلاو ميدقلا ثاثآألاب

 تاسنآلا ىفمأو ؛ « ةيعاتجالا طاسوألا ىف لبقي ىدلا ديحولا بتاكلا »

 ةرشاملا ةعاسلا ىف مهنكسلو ؛ فويضلا عم ةرهسلا لئاوأ تاليجلا تنومارح ىو

 . نهثارفل نفرصناو نوعأ نلّبق
 ناردو لارنجلا ةجوز ناردو مادم ىدل كلذ رثأ ىلع هجوزو ليئارزد يد

 ةنبأ نوكت نأ حصتل ىتح نسا ةريغصو « لاجلا ةعيدب ةيزلجإ ىهو « كلا روإ
 زيلجيالاو نيبسنرفلا نيب جوازتلا ىلع تماق ىتلا تالئاعلا كلانه الياقو « اهحورل

 هنأب ناردوب لارغإلا دهمتو . ليفكوتو « وراب -- نوايدوأو نيترمال تالئاع لثم

 ضعب هتلالج ىلع ضرعي نأ دو نالربلا وضع ليئارزد رتسم نأ كللا ريخي

 اهل نوكي دق اهردق تردق اذإ ءازآ ىعو « ارتلجتإ ىف بازحألا ةلا نع ءارآلا

 . نيدلبلا ةسايس ىف ماه ريثأت

 طاحلا يذلا نيزحلا ىنامورلا هجولا اذهل هلوضق راثو « ولكن اس ىف كللا هلباق

 نم داصو « ةدوعلا ىلإ هاعدو « هيلإ لامو ىليئارزدل متهاو « ءادوسلا لئادجلاب

 لوح نساجي روءين ىد ةقودلاو ديلدأ مادمو ةكللا تناكو « رصقلا ىف نيفورعلا

 ىلإ ليئارزد كللا ذخأيو ؛ تاحجلثلاب نورودب مدخلا امس « نلغتشي نهو ةدئام

 ةبيجعلا هنأ صاخمو هبايش نع ةراثو ةسايسلا نع ةراث هيلإ ثدحتلل ةرواجم ةقيغ

 نإ ! ىليئارزد رتسماي لجأ » : ةيزيلجت الإ هل لوقيو « اهشاع ىتلا ةلقثلا ةتايحو

 هتنل تناكو « ةيزيلجب الا ملكتي نأ ًاريثك بحي وهو ؛ « ةريبك ثابلقت ىقتايح ىف

 هفيك فرعي ىدلا هدحو وه هنإ ليئارزدل لاقو . هيكيرمأ ةفيفخ ةجحماب ةءوشم
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 ل كدب قاطت نأ وه بمشلا اذه ةدايقل ديحولا ليبسلا نِإو « نييسنرفلا ع
 م ةقيثلاةقالملا هذهل ىيئادزد برطو - 4 هفاقيإ دارب ىتم ًاديج فرعتو « ةيلك

 كلذ قوف رطاشو « مأيص مالح دحا ققح دقق ( لماكلا ءاكذلا اذه هل كلم
 ءاشعلا تالفغح ىف ؛ بحت ام ةطاسب رثك أ كيلا نأب ىأرلا ىف ناردو لازملا
 انطق اهمطقيو ريزتكلا نم ةماقب ىقأي بيليف سيول ناك هنايد ةعاق ىف ىربكلا
 را ريفيو « مافطسا نيا هفويشل اهلسريو  قرولاك ةقيقر

 ةمتي ناك ىزيلجتإ ممطم ىف مداخ نم نم هدالب نم در ام وهو اهملعت هنأ ليئارزد

 ا م رثك أ ةهسألا ىلإ نوليع ليئارزد تاياور ىف كوللاو ؛ تاسنب ةعسنب هش



 بابشلا ارتلجينإ
 « ؟هتدجو اذإ سدقلا حدقلاب لمعت 'ذامو » ١

 ةليسولا نأ امل نيبتف ؟ ًاقيقد اصخل ىمايسلا فقولا ثيمسو زرئام صغ
 نكلو « ًاريغص ناك امهم بزح فيلأت ىم امهسفنأل نيصلخم ءاقبلل ةديحولا
 ؟ مهمامأ وهو ىليئارزد نوكي ال اذامو « برج ميعز بزحلا اذهل نوكي نأ بجي

 ىزيد ةلباقل سيراب ىلإ (كوك مساب مهني فورحلا) نارك وك ه قيدصو ثيم رفاس
 وهف ؛ ءارزولاب ةئيللا هراظتنا ةفرغبو « هحاجتب لفطلاك عتمتي آزراب اهف هادجوف

 . هتمظعب عتمْلا ةبهوع ًاظفتحم لظ هنكلو « هرمع نم نيعيرألا ىلع فرشأ دق

 « ولكن اس ىف ٍبيليف سيول عم دارفنا ىلع وهو هنإ » : لوقي زرئام ىلإ ثيمس بتكو

 هبشت ىلا هرعش لئادج تشقن دقو « ةدددج كلام ةرسأل اسسؤم هسفن ليختي

 : 6« ةك-املا دوقت ىلع درفتم لئادج

 ىلع اونوكي نأب اودهعت ذإ ءالؤه نيب ىرسلا قافتالا ناف « ةساح ىف امهلباق
 قفاوب ايل « مهْم ةيبلغألا تارارق اوابقي نأو تاوصألا ءاطعإ دنع دحاو ىأر

 نيتس وأ نيسخن اهغوابو ةعاجلا هذه عاستا كلذ رثأ لع ىأر « سئاسدلا ىف هاوه

 . هرمأ ىلع بلغو قلقو ضهون دقو لبو ؛ وضع

 ىلإ اوداع مث وسنوم ىداوب لاكتك ىد هيشور ممطم ىف امم ةعاجلا ىشعت

 مو 2 مودا ةحاس لوح نوشمتي مثو اليوط بتلوشقانتي اوظو « سيراب

 . مهيب قافتالا

 ريبك ةطيملا ريثك هنأ ىأر دقف « ثعس نم ىزد ىلإ احايترا لقأ كوك ناك

 ءاكذلا لامتسا ىم ىتلا ةهاكفلا ةساح فعضو ؛ ءاكذلا ةدح هيلع دخخأو « عماطلا

 ؛ قاقلا ضعب قلق رومألا ىرجم ىلع كلذك زرنام علطا ام دنعو  سفنلا دقت ىف
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 ةضهانم ىف صاخ هجوب ركفي ىل,ئارزد نإ ؟ ةدحاو ًاضرغ نودصقتي ًاميج مث لهف
 ىف نوريو « قطاع طايرب ءاقدصأ طبر ىف الإ نوركفي ال ذيمالتلاو « ةموكحلا
 نعأ كلذ نإ ؟ ليب طاقسإ نك لهو . نونحلا نم امون ىزيد تاعورشم
 ىف ؟ هيف بوغرم كالذ لهو ؛ ةميافع ةيبلغأ ةرازولا سيئر ءارو نإذ « ليحتسم

 ةيحضت ىلإ ًارطضم ًايقيقح ابزح نوكت نأ ىلإ ةعاجلا هذه اهف لصت ىتلأ ةظحللا
 مدحتتو « مهني دسحلا قرفي نأ دب ال ةيسايسلا سئاسدلا ليبس ىف ايلعلا هلثم
 تأ نم نيقي ىلع تنكول» : لوك زرام تك دقو 5 ةليجلا ةموعلألا كلت

 ىه ةيراتلا هؤارآق « نآلا ىند رثك أ ةدامسلا, ترعشل هلوقي امف دقتعي ليئارزد
 . «؟ ابف دقتعي له نكلو « ىئازآ

 دعب نمت نكلو « هني نمؤم وه ؟ اودشتم ندلاب قلعتي امف زرتام ناك

 دروفسك أ 'ىدابم ىلإ ريك اليم لايم ليئارزد نأ ليئارزد عم تاثداحم عضي
 ةسينكتلاكر يصت نأ ريغ ن. ةيلايش احور ارتلجا ةسينك ىلع غبست ىتلا ةلدتعلا
 نيذحل ةينيدلا ثيداحألا ىلإ ءاخص,الا ىف ةيلست دحي رتهتسملا ثيع ناكو . ةينامورلا
 فالثلا اذه ةيور نع ازحت امهنأ دح ىلإ اهرظن ةهجو تفلتخا دقو.« نيقيدصلا
 « اهدييأتو اهءارتحا بجي ىربك ةيخيرات ةوق ىم ىزيدل ةبسنلاب ارتلجيإ ةسينكف
 ةبسنلاب امأ « اهئارآ صوصن ىلع ةيمحهأ ةنأ قيلعت ةركسف ةظحل هدلخم رمت مل نكلو
 شيعي نأ عاطتسلا نم هنأ روصتي ال هنإ ىتح ةحضاو ةرورض نامي الاف زرتام نوجل

 رظنلا ديعب ناكو ثيم بتكو . بهذلا لئاسم عيج نم ققحتلا رينب ناس الا
 ليم لشم وهل « لادتعا ىف دروفسك [بهذم ىلإ ليئارزد ليم نإ » : ادج
 . « لادتعا ىف مالساالا ىلإ ترابانو

 دج 3

 ةعب رأألا ءامعزلا ساجو لمعلا ىف ةعاجلا تذخأ ىتح ندنل ىلإ ىزيد داع ام
 ءاطعإ ىف نوددرتي الو « تاسلحلا نع مهءارآ نولدابتي اوذخأو ؛ ليي فلخ عم
 اذكهو « بابشلا ارتامتا بهذمل ًاضراعم اهفقوم ناكاذإ « ةرازولا دض مهما ف
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 نيدلا) لافطألا ةبابحب صاخلا نوثاقلل ادييأت نيلقتسلا فص ىف مهتاوصأ اوطعأ

 اوضقرو « (مويلا ىف ةعاس ةرشع ىنثا ًائايحأ عناصلا ىف نوانتشي ذّددنع اوناك

 تالاحلا هذ ىفو ؛ هدتلرأ ىف عمقلا تاءارجإ ىلع ةقفاولاب مهاوصأ اوطعي نأ

 مههذم حرش ىف مدحأ ذخأيو « بزحال مهتتفاوم مدع دج ىف نودبي اوناك
 . بعشلا اص نومدخي نيظفاحك

 ؛ صاغ بهذم ىلإ دنئست ىتلا ةمظنللا ةروثلا هذه لثم ليب قياضب ءىث ال

 هراصنأ لماعي نأ داتعاو « ءايمع ةعاط عاطي نأ داتعا ةرطيسلا ديدش لجر وهف
 نظأ » : لجخ ىف هل لوقي مهدحأ ءاج ام اذإ و ؛ ربصلا مدع عم دوربلا نم ءىش ىف
 سلم ىف ىتح 4 ؟ كلذ نظتأ » : ةنوشخ ىف هبيحم . 4«... تأ نأ بحي هنأ

 ةفيحص لواسنتي ناك هلازآ ريغ ىلع نوكي نأ هسفنل هئاضعأ دحأ معس اذإ ءارزولا
 لع تؤرجح اذإ ىتدرطي هنإ » : هتارزو دحأ هنع لاق دقو « ًايضاغ اهولتيو

 « ىئاورلا كلذو « ةثالثلا لافطألا ءالؤه ةشرامم نم قياضت دقو « « مالكلا

 باكلا لماعي ام هلماعي ذخأو ؛ ليئارزدلإ اهلك أي ةسماؤلا وزعي نأ ىبيبطلا نمو

 ىف هاجأ ةساملا ىف ةلئسألا طسبأ ىل,ئارزد هيلإ هجو ام اذاف « ةسلملا داقعنا ءانثأ

 ديسلا نإ » : لوقي ناكاحوضو رهظلا اذه ديزي ليئارزد ناكو « عطاق راصتخا

 ًآريثك نيذلا نوظفاحلا كحضيف ؟ «... هءاقدصأ اهم صتخي ىتلا ةقرلا كلتب مرتحلا

 . ممراظنأ نم اوضفخيو ؛ مهدأب مهف اوفخي نأ دعب مهلإ ءاسي ام
 نع امأ » : لوقي ركورك ىلإ ءارزولا دحأ ماهارج سميج ريسلا بتك

 ىبأد فو « سئارملا.كرحي ىذلا وهو مردقأ وه ليئارزد نإف ارتلجتإ بابش
 نوعجريسوبمأ كم دقتعاو «باهرالا ىلإ دمع هسأيل هنأو « هل أدبمال لجر هنأ

 نكلو « فارحلا تازفق اوزفقي نأ دمبو « اليلق اورجي نأ دعب يهمعطم ىلإ ًاعيج
 ديك أتو مهم عارسإلل ةيفاك اهلحم ىف تمْسو ام اذإ طوس نم نيتمقرف وأ ةعقرف
 ؛ قافتالا نم عون ىأ ىف بغرأ ال هعمو ريرشلا وه هدحو ليئارزدو « مهتدوع
 , 4 بزملا حلاص نم كلذ نإف نيرفاسلا انئادعأ فص ىلإ درط اذإو



 دي (١55 دج

 ىلإ ليلا ةريبك تراص دقو كيجلبلا كلم اهمع ىلإ اهسفن ةكلللا تبتك

 .اهريزو نم مرح تداك « نيسوهلانابشلا نم ةعاجج ببسب » هنإ : تريور ريس

 بزملا نم ليئارزد جرخي نارزقو 43 درو ماهارج ىأر ىلإ ليب مغنا دقو

 عدن لف « بزملا هنم صلخمو ةمداقلا تاباختنالا ىف هدمقم رسخ هنم لصف اذاذ

 ًانايسن كلذ ناك اذإ امم ريزولا ليئارزد لأسو ؛ نيظفاحملل ةماعلا تاءاهحالا ىف

 ةعضب ىف هفقوم وه ببسلا نأو « ادمعتم ناك هلاهإ نأ بيجأف « ًانامرح وأ

 . ةريخألا روهشلا

 ةداسلا راغسم نم ةبصملا كلتف « ارتلجا بايش دوجو فرتعي روهجلا أد

 روصعلا ناسرف نع نوملكتيو ةئيدرلا راعشألا نوبتكي نيذلا ءاضيبلا مهمرادص ىف

 ناك ام لاث» ىلع بك اولاب لاعلا ىلع نوطلستي مبنأ نومعزيو « اهنارشأو ةيضالا

 ةديرج ترشنو « ًاريثك لوب نوج ةيلست عضوم تناك « تايعاطقالا نمز قف

 وهو ارتلجيإ بابش نم هيلع موكحم نم ضاق ىلإ ةهجوم اراعشأ « شنب »
 . ةديفم ةيزيلجتإ ةيوقع ىحي ىكدلجيو لقت ةيرع فلخ طبري بفنأ بلطي
 رتسشلام ىلإ ةحايسب ةمبوألا ءاقدسألا ماق دقف « نوكحشي ال سانلا لكن كل
 اليوط ثيعسو زرئام ملكتو « مهف اوبطخو لاعلا عيمج نم ةنسح ةلباقم اوابوقو

 « نومشجلاو ةاسقلا مهنم ناك اذإ هنأب اوفرتعاو « عنابملا باحسأ نم ةعاج ىلإ
 فرع ول ددجملا عاطقاالاماظن رصانع كلذ فو « بواقلا وقيقر مهم نيريثكللا نإف
 باستك ١ بجيو « ةعانصلا ةضهانم ةمكملا نم سيلو ؛ مهتابجاو هيف نورطيسلا
 . نييبعشلا نيظفاحلا فص ىلإ ىعانصلا باشلا

 « ممثدحأل ةميظملا تويبلا نم تبي ىف ًاعيجج نوعمتجي اوناك ةلطملا ءانثأ ىف

 تقو ىأ ىف هنم نامأ نابشلا ءالؤمل همهف ريصيو تاءامجالا هذه ليئارزد بحيو

 لايخلا نع ردصي ام لكل كرثشلا بحلا وه ةيوق ةطبار مهدي هتيب نإف ءرخآ
 اههف لب « تايجاملاو حلابملا ىلع طحنم لاضن درج تسيل ةايملا نأ مهداقتعاو

 «لاخماب روعشللو « امم ليبنلاو فيخسلا صالخ اللو , ةحجأتلا تاقادصلل لاحم
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 اهئاقصب رعشو فطاوعلا هذه ليئارزد ىف فرع نأ دعب زرتام نوج راص دقو
 اهمأ » : نيلئاق هيلإ نوبتكي ةثالثلا راصو « نيرخألا نينئالا نم هب ًاقلعت رثك أ
 ةئشان ةيرحي رعشيو « مهني هبابش ةدوعب رعشيف وه امأ « « زيزعلا دئاقلاو ديسلا

 ىحطسلا راتهتسالا كلذ هتع طقسو « لبق نم طق اهفرعي مل ىتامجالا مهزكسع نع

 . همالحأل نيلثامم هارب ذإ هئاقدصأ لضفب رعشيو « ةايملا ةيوعص هيلع هتضرف ىذلا

 ةياور ىف ركفي ذخأو « ةباتكلا ىف ةبغرلل ىرخأ ةرم ةدوقلا ةفطاعلا هتمفد
 « ىسايسلا هناعإ نع هباذ تقولا ف بردتو « اهؤاقدصأو زرئامو ثيعم املاطبأ
 ملكت د دقو « نيظفاحلا ةديقع هيعلت دق ىذلا رودلاو ةمعاقلا با حلا شياو

 فا 3 اباحو ةمطلا ةئادحلا راجشأ لاللم تح تاعوضوملا هذه ىف

 رقتسوألا : ةثيدحلا ارتلجتال ةثالثلا ماسقألا نيب فلاحت دوجو روصتي نأ

 0 ( ةيقيقحلا ةسايسلا تدعتباو « لايخلا هيلع بلغو . ةسينكلاو بعشلاو

 ديرأ » : لاقف هتعيبط ددرتب ملع ىلع نآلا راص دقو « لمعلا ىف ذخأو « ماهندارب

 لمعلا بتنأل « اءاطتسم كلذ ناك اذإ رباني ىف قاروألا نم ىتكم صلخأ نأ

 . 6 اجزتع نا لايخلاو
 د د د

 نيلوألا ندلجلا 1840 و 1844 ىتنس ىف نيتعباتتم نيتسم ىف ليئارزد رشن

 « ىسجنن وك » : اتياور امه ارتلجتا بابش نع اهعضو ىتلا ةثالثلا تادلجلا نم

 | .6«© لسيس »و

 دقنو « هئاقدتصأ ةصق هناذ تقولا ىف ىه ديدجلا ليجلا وأ ىسجتنوك ةءاورو

 دقو « لايخلا قيرط نع هبهذم ددحي ىكليئارزد اهذخما ةليسوو « ةسايسلا ملاعل

 معرهظأو « هبناج ىلإ ناركوكو زرتام روصو ؛ ىسجتنوك هلطبل اجذوعت ثيم فخم
 نيرقتحو « مهنمز ىف ءارآلا ةفاخس نم نيرعذتم جدربماك ىفو نوتيأ ىف ًالوأ

 نأ نوديرب ال نيذلا نيظفاحلا « نيظفاحملا نم نيبسايسللو رارحألا نم نييسايسلل

 ؟ ةظفاحم ةموكح ىمأ » ةيرملا نوهركي نيذلا رارحألاو « ءىش ىلع اوظفاحي
6. 
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 بهذم نع ثحبي وهو ىسجننوك و « ىروتلا 'ىدابمو يوم لا لاعفأ ! رعن ىأ
 ىدوبم اينوديسو « ًاريخأ ملاعلا هل رّسف اينوديس همسا ابيجي ًاصخش لباق ديدج
 ىلع وه وأ دليشتورو ليئارزد نم طيلخ وهو « ةلئاط ةورث وذ ىنابسأ لصأ نم

 ةرابع وذ وهو « نوكي نأ دليشتور ىنمتام وأ نوكي نأ ليئارزد ىنمت ام حممألا
 بصأ لحي وهو تاعوضولا لك ىف ركف هنأ رهظيو « ةلماك ةحاصفو ةريصق

 هيف ناك ادِإو « رشبلا ةقاط قوف نوكي داكي ءوده ىفو تالك عضبب لكاشلا

 ةيرخسلا حور نم ءىش اهف آارطخ هبطخ دشأف « بلا هصقتي هنأ وهف بيع

 اذه نكلو + ةلقلل ةءرشنسلا نمر ع و لإ قيمملا دحلا نم رعوشو + ةفيقللا
 . هل ةحيتن وه اعرو ةءرحلا ىف ًافرطتم القع خي ىحطسلا ءازهتسالا

 ىسجتنوك لأسيو « غباتلا درغلا ىف نام الا وه ىسجنتن وكل اينوديس هنقلام
 ضرفلا امو - ةيسدق ةميق : اينوديس هبيجيف ؟ ماعلا ىأرلا مامأ درفلا ةميق امو

 ةموكلا نم عون نع ثحبي نأ بجي - ؟ بابشلا هيلإ ىرب نأ بجي ىذلا

 ةلود ةنأ نق « ةلوطبلا ىف عمطم هيدا نوكي نأو « طق المتحم ال ابوبح نوكي

 ريغ نم مامطك ةيسايسلا ةايحلا نوكت اهريغبو « ةفطاملا هذه ريثب ةبوق نوكت ال

 . الح روتسدلاو « ةرادإةسينكلاو « ةنيز جاتلاو ؛ حلم

 ارتلجما بابش بجتأ دقو . نالربلا ىلإ ىسجننوك لوخد دنع ب اتكلا ىعتنيو
 . ٠ مهل ةمحلم رامصو ًريبكاباجإ باتكلاب

 ءارقفلاو ءاينغألا اه ناتمألاو « هنم ةميق لقأ ناتمألا وأ ليبيس ةءاور نكت مل
 هيف روص دقو ؛ ءارقفلا ةايح هيلع نوكت نأ بجي ام زيلجي الل رهظي باتكلاو

 امث ةءاورلا عوضومو مجاتلا ةساعتو « لايعلا ندم ةساعتو ىرقلا ةساعت ليئارزح

 نكعيو « ةثلابم ريغ نم ةرئؤمو ةيقيقح بعشلا ةايح روص نكلو « ةلوهسب رؤي

 دجلا ةجحل ليئارزد ذختي لو . ةنامأ ىف نكلو « فطع ىف تروص اهنأب روعشلا

 همالكى ةيرخسلا كرتي وهف « باتكلا اذه ىف لعف ام لثم هبتك نم باتك ىف
 ةديقع نع بارعإالاو ةيقيقملا ةساحلا نم عون ىف هباتك متتخاو « بعشلا نع
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 نم ةريثكلا عاونألا هذه لث جالع نع ثحبلاب بابشلا ةبخم ىلإ دهمي نأب ىه
 نييعيبطلا هئامعز تح لئاقي مل نإ ًاثيش عيطتسي ال بعشلا نأ ثيح ؛ تاساعتلا

 ًابعشو ًارح اكلم ىرخأ ةرسع ارتلجيال ىرت ىتح شيعت نأ ناغدؤ » : لوقي وهو

 انتييبش طاشنب الإ ةميظملا مناتتلا هذه ىلإ لوصولا نكك الهنأ ىداقتعا فو ؛ اديعس

 يي ل ا ا م ل ا

 6« . . . . ةمداقلا ةعاسلل اتسفنأ دمت نأ بجيو « مامهالا مدعل

 لا ديرأ » : تالكلا هذهليبيسل ىلوألا ةحفصلا ىلع ًأرقت

 « نولأتي نيدلا لع فطعلا ىلع امناد ةليبنلا اهتميبطو ةليجلا اهسفن اهلمحص ةأسما ىلإ

 هذه ىف فلؤملل اليلد اهكح ةقدو اهقوذو « ًاعيجشت ولحلا اهنوص فتاكة أن مإ
 . « تاجوزلا لك أو -- داقتلا دشأ ىلإ - تاحفصلا

 ىلا
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 ةنفقلاو ظرالا
 ىلإ امئأدهلقع زذق هتافلؤم نم فلؤم رشن الك هنإ لوقي نأ ليئارزد ةداع نم

 ةسايس ىلع نرّملاو « قوم ةءرحتو ليلحتلل ةليسو اهتاد ىم هءدل ةناورلاو « مامألا

 لمعىف بغرأ ىنكلو « ىلقعيف نامألا ةماص وه رعشلانإ » : لوقي وهف « اهعبثي
 هتسايس ىف للعألا لثلا نع ليبيس فو ىسجتتن وك ىف برعأ نأ دعبف . « هليخمأ ام

 نكت مل ارتلجما بابش ةركف نأ ظحلا ءوس نم نكل « رورس ىف لمعلا ىلإ داع
 ةزاتكلا موحللاو ةرجلا ديدشلا نوللا ووذ ةداسلا رظني لف « احيانرب ال ةفطاعالإ

 اهب رفسلاو هتنيغس عقوم فرعت بجيف « هعجأب بهذلا اذه ىلإ طق ةيدج ةرظن
 ؟ نآلا ةيسايسلا ارتلجا نئأف « ةقيقحلا ىف

 « تقو ىأ ىف هنم رثك أ ليي تربور ريس ةرطيس تح باونلا سلجم ناك

 هتوقب دتعا دقو « ةيبزحلا ةموكحلا نم صلختلا ىف ًابغار تربور ريس ناكو
 هلاقدصأ عم لبفي اك هموصخ ىلع هب باجإلا ضرفي نأ عيطتسي هنأ دقتعي راصف
 رطخأب بيصأو « 6ث هتضراعم ىف ىرب راصف « لئاضف نم هيفامب قثو دقو

 ىتلا ضارمألا نم وهو « صالخإلا رهظم ىف عمطلا وهو ةيسايسلا ضارمألا
 لانيدركلل اروثأم الوق رركي نأ تقولا كلذ ىف ليئارزدل واحي ناكو ؟ وفعت ال
 ءرلا فرعي نأ وه كلاسلاريخو « موتحم تقو هلو الإ ءىشث ملاعلا ف سيل » : زر ىد
 ةمساملا ةظحللا نأ ىف ركف ىنالربلا وحال قيقد ليلحت دعبف . «هراتخو تقولا كلذ
 عيمك ليي نإذ « ليب ةلع هل ثحضو ربصو ةليوط تاظحالم دعبو « تناح دق

 وهو نورخألا هقلخت ام لاحتنال رطشس ليم هب « نوركتييال نيذلا ءايك ذألا لاجرلا
 « تاسايسلا هذه نم هدجي ام ىلع مهم ىف عقي هنكلو « ةسايس قلخ ىلع رداق ريغ
 هتارآ تابث بيسبو « بيجي ىعأل اذكهو ؛ اهعرتخم نم رثك أ ةدش ىف اهقبطيو
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 نوكي يتلا ةظحللا دعب نم ام ةسايس نع عفادب وهف ؛ ًانايث ءامعزلا لقأ نم راص
 دشأ نم راص هموصخ تاشارتعا ةأْخ مهف ام اذإ مث « اهف ةعفادلا ةكمحلا نم
 ةيساق ةدشب « جنفاك » براح نأ دعب اذكهو « ةضراعللا ةسايسلا نع نيمقادملا

 ع كيلوثاكلا ررحم وه جنناك ةافو دعب راص كيلوثاكلا ررحي نأ دارأ امدنع
 عفدتي هن اذإ ةيراجتلا ةباجملا ةسايس نع عافدإل فيرلا ةداس هبختنا نأ دعب اذكهو
 ديدش اهف نوكي ىتلا ةظحالا ىف ًااد اذكهو « لدابتلا ةيرح ةسايس ىف طمافدنا

 ليئارزد ظحالو « ًايلقتم نيرخآلل ودبي ةيلقعلا هتعاجشو هصالخإب ناعالا

 . تابثو مزح ىف هيف أدبو « موجملاب اهسف أدي نأ نسحي ىتلا ةملا
 عضب ليئارزد متخا دقف © لبي دودر دحأ رثأ ىلع ىلوألا ةشوانلا تماق

 0 سكملا ىلع لب ًايئادع المع اهف ىرت الأب ريزولا دشان نأب تاظحالم

 نم ًانايبأ عطاق راصتخا ىف دشنأو ليئارزد ىلإ تفتلاو لب فقوف « قيدصلا
 : مو ريبشلا هفلس جنناك اهمظن رعشلا

 لاجرلا ةحلسأب ىنلضاني كراهج ىل رهظي ممخلا بحأ
 لاكتلا نم لحي ام ىكصنأو ءامس هئشبص ليولا امأو
 لاق الب دابعلا حاتجيف ءافخ ىف لخدد نوعاطلا لب

 لاقلا ىف ةحارصلا اهمسي ارح بش دق بحاص كلّبف

 ىلع وأ ءرطخلا قيدصلاك لذ رودجتناك عم لسثم لجر نم قفوم ريغ سابتقا
 ليئارزدنوقمرب اوذخأو تارظنلا باونلالدابت . نئاملاقيدصلارود ضعبلا لوق

 ماظنلا ىف ضراميل ةيناب ةرمم ىليئارزد فقو لئالق مايأ دعبو . بجي مل هنكلو
 رارحألا 'ىدابم قفاوت نيناوق لعاوقفاو: ىمبمالوب نيظفاحلا ريك ذتب ىضقي ىدلا
 مل كرتو مهمايثب جرفت « ماجلا ىف مثو رارحألا ماد مرتحلا ديسلا نإ » : لاقف
 « مهمايث ىلع ةظفاحلا ىف ددشتلا وهو « رحلا جهفقوع لماكلا عتمْلا قح

 : لوقي دل ةححل ىف ليئارزد رمتساو « هل اوقفصو « اعيج باونلا كحضف
 دقف « هراصنأ نوي نأ ريخلا نم نايحألا ضعب ىرب مرتحلا ديسلا ناك اذإ »
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 هاصع تح ءانحتالل دعتسم ىفإ ىسفن نع لوقأو « بينأتلا اذهم نيريدج نوكت

 نوكي دقف بينأتلا نم الدب تاسابتقالل أجل اذإ مرتحلا ديسلا نإ اقح نكلو
 ردصع نيعتسي امدنعو «ذاتسأ ديب هلوانتي ىذلا حالسلا هنأل ةحلسألا ىضمأ كلذ
 اددأ سيتقيال الوأ هنأل « حاجنلا نم ادنأ قثاو وهف ارعش امإو آرثت امإ رداصلا نم
 ديسلاف ؟ ةقفوم اباد هتاسابتقا نأل مث « ىشالا ىف ناملببلا اهيلع قفاون مل ةرابع

 « اهظع هريثأت نوكي فيكو « ةغقانلا ىف مظع مسا ماقإ ةميق فرعي ًادج مرتحلا

 مداك ايوب ًافلؤم ٠ ايظع ًاقلؤم الإ ادبأ 07 ذب ال وهو « ءابرهكلاك ىرسي وهق

 ىف ثدحيو الإ قئأ ام ىلع باونلا سلجم ىف ركذب نل مما وهف ؛ الشم جنئاك
 هتياهن ىلع انيف ةيبلاغلا وأ اعيمج فسأنو هغوبفب بجمن ًاعيج نحنف « ارثأ سوفنلا
 ةيداعلا ءارألا طلستو مئاقلا بصعتلا عم هلاضن ىف هعم ميج فطعنو « ناوألا لبق

 .فأ ًامئتقم مرتحلا ديسلا نكيلو « نيصلخلا ءاقدسألاو نيرفاسلا ءادعألا عمو

 نع جنناك اهمظن الثم تايبأ ةعضبك هريثأت ثدي فلؤملا كلذ نم سابتقالا
 ! ديعس قافتا ىأ « بيطللاو ىعاشلاو ع وضوملا ؟ مرتحلا ديسلا اهستقا ةقادصلا

 قئاول ىنإو « ًامساح نوكي نأ دب ال ةشقانلا ىف اهريثأتف (دددشو ليوط قيفصت)
 ىلع ال انلع مرتحلا ديسلا ”ىهأ نأ الإ ىل قبي ملف "ىلإ اهجوم سايتقالا ناك اذإ هنأ

 . 4 اضيأ هريمض ةعاجش ىلع اعإو « اهدحو ةداقولا هتركاذ

 أدبم ىف تيقلأ دقف ؛ ميظع نف ىف ةمومسلاو ةقيقرلا تارابعلا هذه تقشر
 م « ءىلعب دادعتسا ىو « لثاممو ضفخنم توص قو ؛ عنصتم عضاوتب سلا

 موجنملا عقوت ةذل ميج نيعماسلا دنع دجوأف « . .. الثم جنناك » ةرابعب قطن أخ

 هواللاوقطنلا لاك ىف عنقم وهو « مواقي ال راص ىتح موجحلا اذه ةوق ىف داز امم

 ماق ءارزولا دحأأ نإ ىتح ةديدش ةساخخلاو اريبك ريثأتلا ناكو « توصلل ةذاخألا

 هنوأ عقتماو هسأر ليب ضفخو ؛ ةليوط ةرتف اتماص فوقولا مازتلا ىلإ رطضاف دريل
 تارثؤملا نأكو « ماّيعالا نع اديعب هدحو ليئارزد قبو « ةبوعصب سفنتي راصو

 : لوقي نآ ىرام ىلإ ثيمس بتكو . هيف آرثأ كرتت نأ ريغ نم هب رمت ةيرشبلا



 ماهمدارب ىف ىمعألا زوجسلا هدلاوراصو . « ارورس ءاكبلا لعكلمحي ناكر ظنلا نإ »

 «!ديعسقافتا ىأ «بيطخلاو ىعاشلاو ع وضولا» : ةراسبناحىلإ سلاجوهور ركي

 مارتحالا دوعت ساسح الا قيقر لجر وهو « هقوف ةفصاعلا رورع ليب رعش

 لاجر ربك ألّماعي نأ سلجلا ىضرفيك « هرعاشم حبك ىفىربك ةبوعص دجوو
 بحأ هنإ ممن .؟ جفاك... مظ ىأو ؟ حجبتم لجر نم ةلماعلا هذه نال بلا

 لواح « ًادبأ ثدحي اك نيبناحلا نم ءاطخألاو ةدقعم فورظلا تناكو « جنناك

 لإ ةيقد الوحم هبْضغ لوحتف هل هروهج ةوادعب رعش هنكل « هفقوم سمي نأ

 تادارإ تداز دقو « ةطلسلا ىلإ هتمفر ىتلا ةيعارزلا للاصللا وحب ةديدش ةوادع
 ةدايزلا هذه لمعتست نأ نيظفاحملا نم نوريثكلا بلطف « تاقئفنلا ىلع ةيئازعلا

 نأ نود هلارزو دحأ ةطساوب حارتقالا اذه ضفر لب بلطو « نيعرازلا ةناعال
 « ةذللاو قاقلا نيب « ريصلا دفان وهو سلجلا رظتناو « مالكلا ءاتع هسفن فلكي

 تشعئرا دقو ةليبتلا ثريور حمالم ىرت نأ نزحلا نمو « ملكتي نأ ليئارزد نم

 ناويح لخد امدتع ثدحي اذكهو « هيف بوغرم رظنم هنكلو « هنول عقتماو

 ناف « ةحصلاو ةوقلا نم قربي هرعشو ةحاسلا ىلإ لاتقلا تاناويح نم ليج

 نوريثب رمألا شاتلاب نيحوالا ىرب وهو ةذلب رعشيو « امدقم ملأتي روهجلا
 . هبضغ نم

 « ةباجلا أدبم باحصأ نم هئاقدصأ ىلإ ةرلا هذه ىف باطخللا ليئارزد هجو

 سيئر كلسم نم ةلوقعلا ريغ تاياكشلا هذه "ل ةيرخس ىف مهيلع بتعي دنخأو

 ةضراعلا يعزك مرتحلا ديسلا فتوم نيب افالتخا كلانه نأ بير الب » ؟ هارزولا

 نيب ةلباقلل ىف برغن ال نأ بجيف « ةيدألا ةصقلا ع نكل « جاتلل ريزوكو
 سيل ؛ كالتمالاو لاصولا دعب ةليوطلا تاونسلاو ةريصقللا مارغلاو ددوتلا تاعاس

 ريخ ىمهو « ةياجلا نع هبطخ ركْذنأ ىنإ « ريغت دق ادج مرتحلا ديسلا نأ اح الإ

 نأ لضفأل.ىنإ » : لوقي وهو ديسلا عمسن نأ ابظع ناكو « بطخ نم تمعس ام
 لوقلا اذه ناك. « . . كوالا ةقث بستك أ نأ ىلع زيلج الا ةداسلا معز نوكأ



 ل مع

 ملل 1 اذام نكلو زياجب الا ةداسلا نع اريثك عمسن ال نآلا نح « ايظع

 كري ال ناك اذإو « لوألا همارغ مث « ىضالا ىف ريكفتلا لاجو ىركذلا ةعتم

 : ىفالا اوركذتي نأ نوعيطتسي مهمإف « هلو تاءاس ىف لعف اك نآلا مهمامأ
 هذه لثم ىف فرعن نحنف ؛ باتعلاو ماهمالا رظانم نم سعتأو ةدئاف لقأ سيل
 نو نإ « فطاوملل ءاجتلالا نم ةدئافقبي ل بوبحلا رحسرلاز اذإ هنأ تالاخلا

 ىناةدصأف ؛ رودلا اذبم سم دق لاجرلا رثك أو لحجر لكو « قدص هلوقأ ام نأ
 اولظي ىكل هعيطتسي ام مرتحلا ديسلا لمعو « مرتحلا ديسلا نم نوكشي نومرتحلا

 دورب ف مولماعي ًاثايحأ وهو « ريكتلا تمص ىلإ 'ىجتلي ًانايحأ وهف ؟ نيئداه

 نوضفرب مهنكلو ؛ تممملا اومزلو اومهفل ةيرشبلا ةعيبطلا اوفرع ولو « دينعلا

 ديسلا ل هذه لثم ىف امناد ثدحي اذام ؟ ثدحي اذامو . اوتكسي نأ
 عيطتسن ال اننإ » : ةقر ىف لوقيل هعبان مل لسري لمعلا ىلع ,غرم وهو ًادج مرتحلا
 ءاتسملا كلت ةعاررلا ةلاح ًامامت ىديساي هذه « © انباب مامأ تاهوأتلا هذه عمسن نأ
 . 6 قشاع اهماخو اهم سانلا فغش ىتلا

 ناكءاقلالا ةمغن نإف « مالكلا اذه ريثأت نع ةروص لقنن نأ ليحتسلا نم
 وامي ام دنع عطقني لئاتم ضفخنم توص ىف اذه لك ليق دقو « ريبك رثأ اهل
 ةهاكفلا نمرمتسمىرجك ىهاظ دوهجم نود الامم دوعي مث « كحضلاو قيفصتلا

 تقولا ىف سلجملا ناكو « ريبكلا هلكيه ىف ريزولا ىلع ةرطق ةرطق طقاستي بينأتلاو
 ىلع رج ىذلا لجرلا كلذ ةوق نم فوخم دقو « لجحلاو ةذللا ريثأت تح هتاذ

 ' هينيع قوف هتعبق ليب بذج دقو « هيلإ اورظني نأ نود نوقفصي اوناك« هتهباجي
 اذه لك » : الئاق لسر نوج دروأ مو 8 ةيبصملا هتاكرح ىنخي نأ عطتسي لو

 «ىلوك ام» ىلع رورسلا مثئالع ترهظو « هسفن عيظفلا «سيلأ» كحنو « « قح
 د د

 رعشو تربور ريسل ءودحلا نم ءىشب ظحلا نسحل ةينالربلا ةلطملا تءاج
 جاوزألا "قرأ ديدشلا ريزولا اذه ناكدقف ؟ فيرلا ىف هتلئاع ىلإ بهذ ذإ ةحارب



 اج

 ناك ةيلزنلا فطاوملاب رثأتلا دددش وهو هسفن ليئارزد نأ ىف بيد الو «ءابآلاو

 : ليي ىدال ىلإ تربور ريس اهلسرب ىتلا لئاسرلا أرق ول هيلع قفشي
 . ةزيزعلا ىتييبح
 ىنطي قوشلاو بعتلا نم اعون نإف « كلذ نم رثك أ انقارف لمح عيطتسأ ال

 روجبم تنب ىلإ حابصلا نم ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعاسلا وحن ىف ةدوعلا نإو « انه لع

 عيمجو « ةروجيم لافطألا ةفرغو كريراوقو كتنيز ةدضنم اهف انتفرغ دجأ نأو

 ةريخصلا ايلوج ىربخ . ًانايحأ هلامحا عيطتسأ ال امم ةلوهأم ريغو ةنكاس فرغلا

 . اهقارأو ءاسم لكى اهؤلمأ ىنأو « اهعاسب ظفتحم ىنأ

 امتوفرعي ال نيذلا مامأ ةيفتخم ًابيرقت اعاد قبت لاجرلل ةيقيقحلا هوجولا نكل

 رخال ملاظ امهم لكو ؛ هجول اهجو نافقي ليئارزدو ليبف ؛ ةماعلا ةايحلا ىف الإ

 قوف ةذوملا اعضو ناسراف امهف ؛ قلغم امهنم لكو « مارتحالاب ريدج امهم لكو

 عانق اهدحأ طق عفرب ملو « ديدحلا ريغ لباقت ال امهحامرو « نالئاقتي امهسأر

 . ههجو نع رخآلا

 هتجوز نم ةءرقم ىلع دجو دقف ؛ هتقث درتسا ىتح نالربلا نع ليي دعب ام

 نم ًاوجو « قلطلا هديس وه امالتم الاع نوتيارد ىف ليلا هرصقو ةفيرظلا
 ةعزه ريغ نم داقمنالا دود ىعتتا دقق لكىلعو « لمألا هيف ايحأ حيدلاو ةقثثا

 نف حلا ىلإ مهلسوت ةيبلاغ رارحألل سيلو « امئأد وه اك (بوق لازب ال وهو

 مهكل « نآلا هنوهركي اوراص فيرلا ةداس نأ ىف بير الو « هدمأت مهحلاص

 رسخي مل هنكلو مهللق رسخ دق وهف ؛ فاركلاك هنومدخيو هنوشخي نواظيس

 نم هل سورلا رصيق الو كارتألا ةفيلش ال» : لوقي ندوك لزب لو « مهتوص

 ليئادزد ىلإ ةشحولا هنع تلاز نأ دعب دسألا اذه رظن اذاف ؟ « ليل ام ةطلسلا
 * ةيابذلاك ليئارزد هل ادب ريغصلا

 ةيسورفلا ةارايم قرغأ ىدلارطلا اذهو «رطلا ريثكأ ويلوب رهش ناك كلذ عم

 ْ ٠ ليي فرجي فوس ىدذلا ليسلا هنع أشن نوتتاجإ ىف
 6 ع د
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 رمهي رطلا نإ » . . . لوصحلا رابخأ نع الأس ىذلا ىزيدل ةراس تبتك
 ائيس لوصحلا نوكيسو « ناذوطلا اذه ىف للبم ريغ اناكم دجيال ماجلا نأ ىتح
 فوللا مءالتو ٠ سطاطبلا باصأ انضم نأ سطسغأ رهش ىف ليي ملع ؛ « دج
 هفطاوع تذخأ ىتلا رملا لماعتلا تايرظن عم ريبك اموالت ارتلجبإ ىف ةعاجلا نم
 عه ةعاجملا  ةلك لمعتسا نأ ثبلامو « تايرظنلا هذه قنتعا ىتح اهيلإ اليم دادزت
 ةدعاسمل ةطنح ارتلحتإ ىف سيلو « هدنلرا ىف ةعاجم نم ددالف سطاطبلا تفلت اذإ
 ةريخأ ةيرملا قلطتو « ةطنملا ىلع موسرلا ءافلإ الإ لح نم سيل نذإ . هدنلرا
 لوقي اذامو . ةعيظفلا موسرلا هذه ءاغلإو 'ىناولا حيتف بجي معن . ةيذغألا لوخدل
 ىلع ليب نإف « اليلق الإ كلذ مهمال ؟ ةنايملاب ءايإ امهنم حيصي اله ؟ بزحلا
 ةبطش ليئارزد قليو ؛ هبأر ىلع ناقفاويس تياربو نديوكف ةيحضتلا دادعتسا
 لجرلا هنأ ىلع ةمداقلا لايجألا مامأ فقي ليي نكل « ةعاس سلجما ىعلت ةرخاس
 . دالبلا طاصم ليبس ىف بزح لاصعي ىجت ىذلا عفانلا

 «دحاو عوبسأ ىف تارص عيرأ ءارزولا ساجم داقمناب تباع نأ ندنل تثبلام
 « ةطنملا ىلع موسرلا ءافلإ ديري ةطلسلا ىلإ هتلصوأ ىتلا 'ىدابما عل دقو لب نأو
 شهد . سطاطبلا نم اضم دشأ ةموكسحلا نأو « ةلاقتسالاب دده ىلناتس درول نأو
 ىف لوصح لاف « همهفيال هنإ : ىلئاتس هرول لاقو « ىعذ نم ليي ىرقعا مل اعيجسانلا
 نبدلا نييدنلرألا معطيال ةطنملا داريتساو « نبرهش دعب الإ هتقيقح فرعت ال هدنلرا
 ثالث ةدم ةفيفشس موسر ءاقبإ نع ملكتي ليب نإ مث ؛ اهئارشل سلف مهمدل سيل
 نأ ةراؤولا سيئر باجأ « ةديمب ةعاجلا نوكت تاونس ثالث ىفو « تاونس
 ل اذإ : ىلئاتس لاقف . ةيئاذنلا داولا رادصإ عنمت ممألا عيج نأو ع ةيلاع ةمزألا
 ربل هنكل « ؟ دالبلل ةيكرجلا ةسايسلا عيج ريغن اذامف دروتسي ام كلانه نكي
 ىأر امو » : اولءاستو سانلا ماّمها دتشا . ايقطنمال ؟يفطاع ناك رارقلا نأ
 ةتفملا سطاطبلا هذه نإ » : لاقو ةممانملا هذه بحيال قودلا ناكو « 4 ؟ قودلا
 مهمعو  «ديدشلا قوملا اذه ىلإ ليب تتقد ىتلا ىعف ررضلا لك تييس قلا مث



 دقو قودلا نكل . «عزفلا اذه لثم ىف الجر هتايح ىف ري ل هنإ » : الثاق

 « تناك امهم سماوألا عيطي نأ فرشلا نم ىري ناك مصلا ىلإ ليلا هب دتشا
 تادروللا قداساب » : الئاق ىرخأ ةرم هسمأ ردصي نآل هدادعتسا رهظأو
 ىف وهو رابخألاب ىليئارزد لع « « اوريس مث ! نيملا ىلإ ةرئاد فصن اوريدتسا

 ريغت فوس ةنفملا سطاطبلا هذه نإ » : هسفنل لاقو « سيرابل ىرخأ ةرايز
 . « ملاملا لبقتسم

 امأ « اهظع الحر لبب ريصيسف ةيقيقح ةعاجلا تناك اذإ » : سريت هل لاق

 . 6 ةكوضأ نوكيسف ةيقيقح ريغ تناك اذإ
 ةكلللا تعدو « اهلك أب ةرازولا هتعبتو « ىلناتس لاقتسا رارقلا ردص امدنع

 . هيلإ اذه اهمدق ىتلا ةمومسلا ساكلا لاحلا ىف ليي ىلإ در ىدلا لسر نوج دروأ
 لك ىلع كريزو نوك أس » : ةكلملل لاقو « قاذلا واح مسلا دجو ليب نكل

 ىلإ دوعي لجرك رعشأل ىنإو بيجع لح هنإ» : قيدص ىلإ بتكو . « لاح
 ةكللا ترركو « اسدقم الوحم هنيع ىف رهظ ةنايخ نورخألا هاهس امو « 6 ةايحلا

 «دالبلا ةقنيس هنأب ؛ لماعتلا ةيرهل نيسمحتلا نم اهو « لوقلا هل تريلا سنربلاو
 رومألا حلصتتسو « هزك سم ىفلحي نأ ديرب نم كلاته سيلو « رهقيال هنأب ميوهو

 ٠ سوقلا اذه دشي نأ عيطتسي ىدلا ديحولا « سيلوع لثم وهو

 ةباجلا راصنأ نم بزح تادروللا سلجم ىف فلأتو « داقعنالا ىلإ نالربلا داع

 ربخأف « هدنلرا ىف ةلاحخلا ةساردل ركورك بهذو « ليي ةمواقمل ىلناتس هريدب ةيكرجلا

 ليئارزد ىلإ زررام نوج بتكو ؛ ةيقيقح نكت ل: سريت لاق ام ةعاجملانأ هميعز
 ىف لوصحلا نوكي نأ رظنتملا نإو « ةقيقملا نم امل لظال ةعاجملا نإ » : لوقي
 رثك أ ليب رارقب ةقالع امل نكي مل هدنلرا نكل . « ًأدج [ديج ةمداقلا ةنسلا
 ربخأىلوألا ةسلجلا نمو « هفقوب ءىشالو ةيلقع ةمزأل عضاخوهف « اكتاشتاك » نم

 نيمظفتسم نويفيرلا ةداسلا ىغصأو «تريغت ةيداصتقالا هئارآ عيجج نأ بزحلا

 . الضفو « طفل لقأ عمسي مل هنإ ىتح ةرطيسلا ةجهاب اهاقلأ هنكلو « هتاحيرصتل
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 وح ريسلا اذه ىف ىتالربلا لدحلا ىق هتراهع اظفتحم ةرازولا سيئر لظ كلذ نع

 توم ف تربور ريس لأسو ملكتيل نوتسدالج- فقو مايألا دحلأ ىنف « داهشتسالا

 هيف لطأ ليال :  ميعزلا هل لاقف « « ؟ همضوأو مالكلا رصتخا له» : ضفختم

 بطخي لظ دقف « ةبعصلا ةسلجلا هذه ىف اهمبتا ىتلا ةقيرطلا ىع هذهو « « ببسأو

 همالك جيزعو « عاطقنأ الب فوصلا راعسأو ناتكلا راعسأ ىف ذوخألا ساجلا اذه

 كلذ لك ناك« ةرامسب# حلملا محلا دوقع نع رخآآو « نمسلا ىف ثحيي

 مامأ فقاو وهو فورعملا تريور ريس لكيه نور , مثو نيعماسلا نأ ىتح المم ايداع

 ًاييرقت ههجو فصن ىتخا دقو ةنيزملا هحعالع نوج ريس همامأو رجلا هقودتص

 اذه نف ناك اذكه ؛ الح ةاسألا هذه تناك اذإ امع اولءاست « ةضيرعلا ةعبقلاب

 ةشقانلاب لوزتلا ةميق نايحألا ضعب ىف فرمي وهو « ةينالربلا تاشقانلا ىف ذاتسألا

 ةيراخببلا ةلآلا نم دوعي ليئارزد لوق ىلع وأ « ةراقحلا نم وج اهئاطعإو

 . ةالغلا ىلإ

 فقو نيح ىوكح حاجي ىلع ءىش لك نم مغرلاب لدستس راتسلا ناكر هظ

 ىمو همالك ىف ةموكحلا سيئر ةمئن ىلع تارابع عضبب قلع نأ دعبو « ليئارؤد

 لثامملا هتوص ىف رمتسا « ًابلك ًارييغت هتسايس رييغت ناعي لجر نم لمتحمال ةمئن
 خييراتلا ىف دج نأ بعصلا نم هنإ : ىديس » : هرادص ىف هدب عياصأ عضو دقو

 ثداوح نم ثداح وه نآلا هرك ذأ ىدلا ديحولا لثلاو « اهيش مرتحلا ديسلا فقول

 «ريبكلا لاضنلا كلذ نمز ىف هنأ رك ذأ ىنإذ « ىندألا قرشلا ىف هريخسألا برحلا

 ًاريبك الوطسأ ناطلسلا أشنأ « نازيلا ةفك ىف ةيناّملا ةيروطاربمالا دوج-و ناكو
 طابضلا ريش هطابضو « لاجرلا ةبخم نم هلاجر راتخاو « هتيروطاربمإ نع عافدلل

 اذه لثم طق ليندردلا رداني لو ؛ ةمقولا لبق ًاعيج دوئلاو طابضلا *“قوكو « همدا

 اذه هسفنب ناطلسلا دهاشو « ميظعلا نالس دهع ذنم هتمظع ىف لوطسألا

 لص مك« حاجنلاب ةلمحلل نيعاد ندلا لاجر عيمج لصو « هرفس دنع لوطسالا

 نكل ؛ لوطسألا رفاسو « ةريخألا تاباختنالا حاج لجأ نم نيدلا لاحد عيج



 سود

 هب ريسي لوطسألا اذل ربك آلا ريمألا ىأر امدنع ناطلسلا ةرسح- دشأ ناك ام
 كلذ قربك ًالاريمألاىلع موللاب سانلا ىمعأ دقل : ىديس . ودعلا 'ىناوم ىلإ اسأر

 نإ اق : لاقق هلمع ريريت اًضيأ لواح هنكلو « ةنايحلا تافصب ًاضيأ تعنو تقولا

 عيج نإ اتحو « ىنقناع ىيلم نإ اقحسو « ميظعلا لوطسألا اذه سأر ىلع تعضو
 برحلا بحأ ال ىنكل « ةلجلا حاج لجأ نم اولص ةيروطاربمإالا ىف نيدلا لاجر
 وه ةدايقلا لوبق ىف ديحولا ىضرغو « لاضنلا اذه ةلاطال ببس ىأ ىرأ الو
 . (نيظفاحلا نم ديدش قيفصت) « يلم نوخأ نأب ةلجلا هذه ءابنإ

 ةسايس وأ لماعتلا ةيرح ليضفت ىف مهمأر سانلل نأ ةحارص ليئارزد فرتعا

 نيتسايسلا ىدحإ عبتيل بختنأ ًاسلحم نأ لبقيال ىدلا ءىثلا نكل « ةداجلا
 ىنأي هه بزح ةقثل كيللا هراتخا الجر نأو « ىرخألا ةسايسلا عابتاب رخفي

 سلجلا كب اليلق لفحيال هنإو « بزحلا راقتحاب هل حمستك يللا اذه ةقث نإ لوقيل

 . ةمداقلا لايجألا 39 نه ناو نإ كح

 لجرلا نإف « طقف بيطمللاو نانفلل اهجوم نكي لو قئاقد ةدع فاتحلا ماد

 ةداس ىل,ئارزدب طاحأ ىتح ةسلجلا تهتنا اف « ةبلصلا ضرألا دجو ىسايسلا

 ةمواقمو باونلا ساحجم ىف ةداجلا ةسايسل بزح ءاشنإ ىف اوملكتو فايرألا

 . ءارزولا سيئر

 36 3ع

 فات ناملربلا ءاضعأ نم ًاوضع ًاريثك لباقي تاونس ثالث ذنم ليئارزد ناك

 فورعم وهو (دنلترو قود نبا كذننير جروج دروا وه 58 فالتخالا لك هنع

 مالا وهو ؛ةكلملل ىف ليملا رئاظح ربك أ نم ةريظح بحاص هنأ ةصاخ ةفصب
 ىف امرتحم راصو ةنامألا ىعدع 6 ةيكوجلا » نم هرهط دقو « قابسلا مل ىف قلطلا

 هنودسي هدنع ليخلا مدخ ناك ةميظعلا هندش نم منرلابو « ةرادج نع قابسلا ماع

 نهاري جروج دروأ ناك « دايجلل هبح ةوقو ةيهانتملا هتحارص نوردقي مثو

 لخد اداوج جرخي الو « ىناثلا ليحلا نم ولو هدايج لسن نم داوج لك ىلع
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 . وادعلا عيطتسيال هنآل زوجت داوج عبب ليجلا راكتإ نم ربتعيو « تول ىتح هرئاظح

 ربتعي « طق هيف ملكتي مل هنكل « تاونس نامث ذنم نالربلا ىف اوضع لد

 ديصلا ةرتسل ءارجلا ةقايلا ترهظ دقو هيلإ لخدب ام [ريثكو « ران هنأكسلجلا

 عيجج قيفرو ديك أ.قيدص هنأ نم هذوفن ضعب دمتسيو « ضيبألا فطعلا تح

 ساجلا ريدقت نم ريك آلا ضعبلاو (ريثك ءالؤهو) دايجال نومتبم نيذلا ءاضعألا

 ردقب هئاقدصأل ىفو هنكل « فينع هنأب فورعم وهو « ةيصخشلا هقالخأل هعيج

 رظنلا بئاص بتناك هتفاقث فعض نم مغرلابو « هتاوادع ىف ديدش وه ام

 . رومألاب اريصب

 « هتبحاضمو جروج دروأ ىلع ددرتلا ريثك ليئارزد راص 14419 ةنس ذنم

 باتكلا حتفي ال ىذلا قلطلا ولا لجر نيب ةبعص ةقادصلا نأ رهظي دقو

 ليخلا بوكر هسفن ىلع ضرفي ىدلا ءام اًئيش ثنخلا بتاكلا نيبو اردان الإ

 وحب مواقي ال اباذجتا بير الب بذجتي ليئارزد نكل « بجاو هنأ ىلع ائايحأ

 ناكو « نبابت نه هنبيو اهنيب ام قلطلا ءاوهلا ىلع ةداتعملا ةوقلا تاقواخلا هذه

 ببسلا اذهلو « ضرلا دح غلبت ةديدش ةيساسح نم هيف اع ايوق اروعش رعشي
 جردوج درولل هتقادص ىف بهذو . ةميظع ةالابم مدع نم اهف اع بجعي ناك هسفن

 دايملا دحأل ةنبا ىف ؛ يك اهعسا قوعزسأ تان ةربع ىف هعم كارتشالا دح ىلإ

 ىلإ ةييرلا نيعب رظني « تنك نوج » بردلا ذخأ « ىبردلا قابس تبسك ىلا

 نع ملكتيو « رذح ىف قابسلارئاظح ىف ىشع ىدلا نوللا عقتملا بيجعلا لجرلا كلذ

 مامهالا نم رهظي راوطألا بيرغلا رئازلا اذه نأ هيلإ ليخو « ةيداع ةغلب ليللا

 قابسلا نيد قانتعاب جروج درول هعئقينأ نم الدد هنأو « هب رعشيال ام ليلا نوئشب
 دتع بردلا بهذ ام اذإ نايحألا ضعب ينو*« ةسايسلا نبدل هبسكي نأ لواحي وهف
 هقيدصو ديسلا دجي ناكر اهلا ءاتثأ اهماسع ىف ليخلا لاح هديس ربخيل ءاسلا
 هسفن قو ةفرغلا تنك نوج كرتيف « ءاقرز ًابتك نابلقي امو دقولا مامأ نيسلاج

 . فوخو قلق



 هدب 188 هس

 جردوج دروأ جرخ « هتسايس ريغت ليي تربور ريس هيف نلعأ ىدلا مويلا ف

 راصف « ءالولا مدع هركي هتعيبطب وهف « هنيرعنم دسألاج رخي اك هتمص نم كنتني

 هيلإ بلطو « ةباجلا بهذم ىدب وم نم لاحلا فق بزح فيلأتل نيسمحتملا دشأ نم

 ىنإ » : كننتب باجأو «باوتلا سلجم ىف هميعز نوكي نأ كلذ رثأ ىلع ليئادزد

 فرعأو « ةيسايسلا ةايحلل الايم ىتعيبطب تسلو ةفاقثلا نم دايت اطسق تلن لحر

 ىف مثو ٠ "ىلإ ةجاح ىف متثك اذإ لبقأ ىننكل « زكرلا اذهل ءفك ريغ ىتأ

 ى نوددرتي نيدلا كئلوأ نانثمطي هزكسمو هماقم نإف « هيلإ نوجاتحم عقاولا
 هل ناك « نظامم ًاسأب دشأ هنأ لاضنلا ىف كلذعم رهظأ دقو « ليئارزد ءاروريسلا

 « ةبيررغ هتاكرحو « ىوقلا هدسج نم ةيوعصب هعزتني هنأكر هظي بيج ريغص توص
 روبص وهو ؛ عنعزتت ال هندارإ نكل « هأدب ام اذإ مالكلا عطق ىلع ردقيال وهو

 ةوقو هصالخإ مهفتو « مظع فنع اهدرسي مث ماقرألاو عئاقولا عج ىف لمعلا ىلع

 ميعزلا زكسم هيف لبق ىدلا مويلا ىف هنأ لعت ام دنع لمعلا ىلإ هتمقد ىتلا ةفطاملا

 اهم أبنت ىتلا ةلؤلا ةءوبنلا تققحت دقو « هدايج عيج عيدي نعأ ةءاجلا بامحأل

 الو « تاسلحلا عيمج روضح ىلع كنتنب بظاو تقولا كلذ ذنمو . ليلا بردم

 هسفن ىلع ضرف دقف ماعطلا دعب ةلوهسب اهدارقأ ماني نأ ةلئاعلا هذه ةداع نم ناك

 لمعلا ام عم ماظنلا اذهو « سلجلا نم اهبف جرخي ىتلا ةظحللا ىتح موب لكموعلا

 أوسأ هل ناك قلطلا ءاوحلا ىف ةشيملا فلأ ىدلا لجرلا اذه ىف ريثأت نم لقعلا

  هتمح ىلع راثآلا

 نكلو « « ! جوازت ىأ ليئارزدو كنتتب » : نوكحضي مثو لج ءاقدصأ لاق

 طقف ًاوضع ١١ نأ ةطنحلا نوناقل ىلوألا ةءارقلا ىدل تاوسألا ذخُأ دتع رهظ

 كنثنب عم اوظفاح » مهم ؟٠4 اهني ليبل تاوصألا اوطعأ بزمحلا ءاضعأ نم

 اهضراعم نم رثك ألا ىلع ةفلؤم ةيبلغأ تلان ةرازولا نكل . « مهفرش ىلع

 كلذ ذنم ليي نأو « نوناقلا رورم دعب اهنولذخي مهنأ ىلا نم راصو « رارحألا

 ءانثأ ةديدش ةلماعم هنالماعي ىيئارزدو كنتي ذخأو . طوقسلاب هيلع موكحم مويلا



 ها عاج

 اكو « ةرازولا اه اتعن ىتلا باقلألا ىف طق ادصتقي مو «نوناقلل ثالثلا تاءارقلا

 : ةرازولا سيئر ليئارزد ىم « سلجلا ىلع ءاضرلا رهظ الك لوقلا ىف ادتشا

 براضملا كلذ نع ملكتي ناكو ؛« « بهاذملا صل وهو ءارآلا لع وطسي ىذلا كلذ »

 لقأ كنتنب ناكو ؛ اهالعأ ىف عيبيو ًارعس قاوسألا لقأ ىف ىرتشي ىدلا ىسايسلا

 مدعي بذهلا ةفطاملا قيقرلا زرتام نوج لآ « ةيشحو دشأو باقلألل اعارتخا
 راكتتسالا حايصب سلجلا هلباق فرشلا ةلك رك ذ دريل ليب فقوام دنعو . هرصبت

 « كلذ نع زرجسف راسم سلجلا ةثدهم سلجلا سيئر لواحو « راقتحالا تاراشإو

 . هينيع نم ردحنت داكت ريبكلا رولا عومد نأ هيلإ ليخو

 ةسماملا وأ ةمبارلا ةعاسلا ىف ًاريثك ىهتنت ىتلا ةديدملا تاشقانلا هذه دعب

 تاعشأو تظقيتسا دقو نآ ىرام دجيف هراد ىلإ ليئارزد دوعي «حابصلا نم
 اهجوز رمشت نأ ديرت ىهو «راونألا عيج تءاضأو دقوملا ىف ةريبك ران بطحلاب

 ىلإ ةمع ىف بهذت نايحألا ضعب ىفو ؛ رورسلاو ةحارلا ريثأتب رادلا هود دنع
 ىورب . ًادراب ًاماعط اهتبكر ىلع تعضو دقو ليللا ضعب هرظتنتو ناملربلا باب

 ةماه ةشقانم موو ىف ةم تاذ سلجلا ىلإ ىزيد تبع ابهنأ اهصالخإ نع

 ىتح ايش اهجوزا لقت لو تربصف ةأْغ بابلا مداخ اهلع لفقأ ذِإ اهدب تحرجو
 فيرلا ىف اضيأ ليي ىدال تناكو . اهف ءودهلا ىلإ ةجاح ىف وه ةظحل ىف هقلقت ال

 ... ىدلج ىننوخي ىتح فحبملا أرقأ ىنإ » : لوقتف ةرثؤم لئاسرب اهجوز ديؤت
 نأ عيطتست نأ نم لقألا ىلع ةقث ىلع تنأ له : دحاو ايش الإ كلأسأ الو

 تاناهالا هذه دعب ةلادملا دجت لهو « ككلسم ةكحو كتهازن ىلع نهربت
 ىإ . هافسأ او ... ةعاجشلا دجأ نأ عيطتسأ دقف اذكه سعألا ناك اذإ ؟ ةيساقلا

 رومألا لكىف هللا كاعريل «ارثاع نوكيس ىلغح نأ فررعأو ظحلا ىف نآلا دقتعأ
 اعاد دجتس كن اذ « ةئكت ىنذختا نكلو « ةفيعض ةبصق الإ تسل ... كظفحيو

 . ©« بحلاو ص الخ

 مهلمح نوتجنلو قود نكلو « نوثاقلا فاقيإ ىلع نيرداق تادروللا ناك
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 تالاح دشأ ىف ناكو « هينيغ ىلع هتعبقو ًاتيزح هرظنم ناكو « هيلع ةقفاوللا لع

 ةكرح ىهف ... ىديساي كيأر نم ًامامت ىننإ » : لوقيو نيضرامملا 5-06

 شين ةلحم ترشنو . « ةكنلا ةحارو دابا لس ىلإ رظنأ نأ بجي نكمل « وهلم

 هعسأ صخشب ءىح» : هيف ءاح نيتأ ما ع نم جاوزلا ةعرج ناونع تح ًاريغص آريخ

 عم لماعتلاةبح اها أما جاوزب مهتم وهو ىضاقلا لوب رتسم ملمأ سمأ لبي

 . « ةيح لارت ال ةعارزلا هو ىلوألا هتجوز نأ

ارقلا ىف ةطنحلا نوثق ىلع هيف قذوو ىدلا هسفن مويلا ءاسم ىف
 مزه ةئلاثلا ةء

 انمزه اننإ لاقي » : هْنْذأ ىف هراح مّن متو دا رحآلاو ةياجلا باعصأ قافتاب ت ترور ريس

 نزملا هيلع رهظو هسأر رد ل لب « تربور ريس بجي مل ؛ « عوضا ةيبلغأب

لكلا ديرب الو ملأتي نيح هل ةداع ىعو « مامألا ىلإ هنقذ دمو ديدشلا
 . ما



 األ

0 
 نأ بير ةريبكلا لوقعلا ىوذ نإ »

 ىوذو ةعونتملا بهاوملا ىوذ حاج اورظني

 « ثريغ نورظتتي ال مث ريبكلا ءاكذلا

 ليئارزد

 تولا ومي ليوطلا مهقابس ىف لاجرلا ليختي ْدِإ راصتنالا ةرارم دشأ ام

 ةحارلا ىنأت مث « مويلا ةلحرم ىعتنت تاوطخ عضب دعب هنأو « ةديعس فقاوم

 م الو ةحار رمتسلا نمزلا ىرجم ف سيل نكلو « دقوملا لوح
 | ارم ليقتنلاو ال ىفانلا نوكي ءاننم

 « قيرطلا ةعراف ىلع قلم دواد رقتحا ىدلا خشلا قالمملا كلذ حبصأ

 ىلوو « ةضراعتم تاهج ىف رفت نيرطش تمسقنا ىتلا نيظفاحلا دوتح تراصو

 نيماينب نأش فتلوكي اذا ؟ سفانم ريغ نم ةطلسلا هرارحأو لسر نوج درو

 . ةريبكلا ىغوفلا كلت ىف ليئارزد

 هيف دجو دقو « ةريثك ءايشأ اهف : تاونس سجن ةلجلا هذه ىف ىفق دقل

 ناكو امهنقث بسك لاتقلا ىف ًائيمأ ًاقيفر « ماكلا دشأ نم اهو ؛ كنتئبو زرتام

 ةديدشلا هتيغرو كنتني ىلع هقوفتب هملع نم مغرلا لعو ؛ ةقثلا هذهمريدج هنأ ف رعي

 كنتني مادام دعاسك ص الخاب مدخي نأ منع بزحلا ايعز نوكي نأ ىف
 امم رثك أ لجرلا ناديفي ةعاجشلاو صالخالا نأ لمت دقو « ةدايقلا زكسم ىف

 صالخإلانأو « مودت ال ةيذاكلا ةمظعلا نأو « هتارابع قيرب وأ هايث قنأتهديفي

 هتميق تراص دقو « ةمزال ةينايس ةليضف وه ليمجلل ارك ان ناكولو بزمحلا ىلإ

 . ١807 ةنس نامل, لسد ىذلا قنأتلا باشلا كلذ نم ًاريثك ربك أو ريك أ

 ةبختو ماهارجو نوتسدالجو لبيب ءاقدصأ نإذ ًانيتم نكي ل هزكسح نكل



 وعهد

 تناكو ؛ كلذ دعب هعم اوقفتي نل مهنأ اومسقأو « هنوتقع اوناكب حلا ىف نيفقثلا

 هناربتعي « ةركفلا ىلاع دددش لجر وهو ؛ ةصاخ تربلأ ريمألاو طالبلا ىف ةكللا

 درجل مهمدل زيزعلاو روقولا تربور ريس بيذعت ىلع مدقأ ”ىدابم الب احومط الجر

 « نودجارتي ريبكر يكفت ريغ نم لاتُقلا ةدح ىف هوعبت نيذلا فيرلا ةداس أددو ؛ دسحلا

 رظنم هل لعج مهني هتنحس لكش درجف ءادوس ابايث نآلا هلارا نم مغرلإو

 اذإو « ىزيلجمإ تبي لقح ىلإ هقيرط لض دقو « ةعجبلا وأ سيبسألا رئاط
 دشأ ريصي ههجوالإ « ءاضيب هوجولا عيج تدب نيظفاحلا دعاقمسمشلاتءاشأ ام

 نلعأو « هئاكذ نم "طي نأب هشمطب نأ لوا هعالطا ةعسل اوقلق دقو « اداوم

 ديدشلا لجرلاب سيل ليئارزد رتسم نأ هعم ةثداحم دعب ىضارألا باعصأ رابكدحأ

 « نسح رثأ نم هكرت ام ىلع لدي اذهو ؛ ًاقح رابك الاب ريدج لجر هنكل « ءاكذلا

 . ًادج ردان ىأرلا اذه لثم نكل

 طوقسلا اذه اودهاشو « ليب اوطقسأ ذإ مهسفنأ قامعأ ىف نوظفاحلا ىعذ

 لئادجلا وذ ىربعلا رحاسلا كلذ عاطتشا فيكف « هوقدصي مل مهنكل مهنيعأب
 ليئارزد ةيصخش دعت ل ؟ ىنتخي ليجلا ميظملا لجرلا اذه لعجي نأ « ءادوسلا

 عانق قزمت تنأ دعبف ؛ ةفيخت ةناكم امل تراص لب ىماكف وه اع مثدتع جزتت

 نونآلا رلخخأو . فيخم هنكل ًاريدق ًارحاس هادو نم اوفشتك1ا راتبسالا

 بحي / قيقحلا هسيئرو تادروللا سلجم ىف ةءاجلا بزح ميعز ىلئاتس درول نأ

 اذه لخد اذإ » : ىضاملا ىف هلاق ام نآلا لوقي ال هْنأ ف بير ال ءاطق ليئارزد

 سجخلا تاونسلا ءانثأ ليئارزد كلسم نأ قرتعي راص « « بحسنأ ىف ىلا

 ناك « ايدسج نوكي داكي ءادعب هوحن رعشي هنكل « هصالخإ ىف كشلا لمتحي ال

 « ةيرخسلا احم ةالابملا ليلق رشع نماقلا نرقلا ةداس نم ًاريبك اديس لناتس

 نقتب ال هنكل « لامعألا لكن سحي هنأب رخفي « هرهظم ىف احم هسفن ىف ًاركفم

 هدايج دحأ ميرو « هب سأب ال ىزلجيإ رعش ىف سوريموه مجر « هناذب المع

 ءىش هقياضي الو « ىسايس جيمانرب هل. سيل ىبردلا قابس ىف ىناثلا ناكلا
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 ىلإو ةيلوألا ”ىدابلا ىلإ ءاجتلالا تقع وهو « جمانربلا اذه ريرحت نم رثك أ
 ديدشلا نعزلل قياضت دقو « ةيانعلا مدعو ءودملا رهظم بحي « هةكلسم ريسفت

 وهو « ةداحلا ليئارزد عماطم نم ًاقياضت لقأ نكي لو « ليب ىلع ىلوتسا ىذلا
 ىذلا مئادلا طاشنلا نم ىشخيو ةعرسب لاضنلا نم بعتي هنكل عفدتم لجر
 نم ؛ اعرو اذه « ليئارزد بهاوع الماك اذارتعا فرتعي وهو « ةقوسلا ىف لجتي

 هذختي ال نذإو « هيدل ءاشعلل هوعدب الأ هقح نم دجي هنأ الإ - هصالخإإب ؟ لعي
 . بزحلا ةرادإ ىف هل اليمز

 2 د دع

 وجلا ددبي نأو « ةقثلا ليلق اناملرب نمطي" نأ اههف بجي ىتلا ةظحللا هذه ىف
 نم لمع ىلع نالربلا وضع ليئارزد نيماينب مدقأ « هما لوح عمجت ىذلا بيجملا
 . ةعزنلا ةينيد ةءاور رشن دقف ؟ ةكمحلا نع لامعألا دعبأ

 ىلإ جح ريغص ىزلجيإ ديس ةصق ىه «ديركنت » اهناونع ىتلا ةباورلا هذه
 ةجح عوضولا اذه فلؤلا ذختا « ىويسألا رسلا مهف لواحيل سدقلا ريقلا

 ىذلا رودلا نأ ليئادزد ىأر ىفو « ةسينكلا نعو ةءدوهلا نع هايرظن حرشل

 تدرو ىتلا ةّيماسلا "ىدابلا ضعب نع ىدام ملاع ىف عافدلا وه ةسينكلا هب موقت
 ىهلِإ وه ام هب موقي ىدذلا رودلاب داقتعالا اهمحأو « ديدملاو ميدقلا نيدهملا ىف
 ةيحطس ةرظن نورظني نيذلا سانلا ةداع نم راص . ملاعلا اذه ىف ىناحور وه امو
 هزوعت ؟حو « ةيقيقح ريغ ةفص اهكل « ةعزالا قرش هنإ ليئارزد نع اولوقي نأ
 « ىزيلجم الا ريكفتلا ىلع أشنو ارتلحتإ ىف بر دق وهف « ناولألا تازيمم نيب ةقرفتلاةوق
 دوهم نم دمبأ وهف « ارتحتأب ًاديدش ًاقلعت قلعتمو زيلجمإلا نم ءاقدصأب طاح وهو
 هلاتدسأ نع اريك افالتخا كلذك فلتخي هنكل « كننتب جروج ىلإ هنم قرشلا
 ةفطاملا كلت ىف صاخ هجوب نييقرشلا رطاشي وهو « ةيزيلج الا ءامدلا ىوذ
 عتلا هذه فبتنأب روعشلاو ملاعلا اذه عتم ىف ةبغرلا نيب عمجي ىتلا ةجودزلا

 . ةلطابو ةلئاز



 اد ومو

 نم نيريثكلا قياض « شيط هيفو ةعاجش هيف بيج باتك د.ركتت
 ىتم ىلإ لءاستو « لمتحياال امم هيف ةيدوهلا ليطابألا نأ ليلراكى أرو « سانلا

 ظح نسح نمو ؟ هنطب ىلع صقري نأب حيبقلا درقلا اذهل لو نوح حمسي
 نم ريصق تقو دعب نكل ٠ آدأ نوأرقي ال هثالمز نم نيريثكلا نأ ليئارزد

 بختتن | دقف « باونلا سلجم داقعنا ىف هيهذم ريسفت ىلإ فورظلا هتعد ليب طوقس

 عيطتسي مل هنكل « نالربلا ىف اوضع دليشتور لينويل ندنل ىف لالاو ةراحتلا ىح

 حرتقا « ىحيسللل ةيقيقحلا ةديقعلاب مسقلا هنم بلطتي نوناقلا نأل هيف سولملا

 دلو ىزيلجيإ لك» نأ ىف رارحألا بهذع ءافو صنلا اذه ءاغلإ لسر نوج دروللا

 ةياجلا بزح لاجر عيجج ىطعأو ؛ «روتسدلا ايازم عيج ىف قحلا هل ارتلجتإ ىف
 هتقادص درجل ريخألا اذهو « كنتنبو ليئارزد ادعام لسر نيضراعم مهتاوصأ

 هبكتري أطخ ريك [ نأ شهدنلا سلجملل انلعم ليئارزد بطخ دقو « ليئارزدل

 كلتب نكل « هتعيبطي ظفاحم رصنع وهو دوهلا داهطشا وه نيظفاحلا بزح

 ؛ ةميظع ةياقع ةدايق اهلإ نوامحبف « بارطضالاو ةروثلا بازحأ ىلإ هب ىتلي ةلماعلا

 ءدوهيلا خيرات يلافطأن ونقلت يتنإ » : لاقو ؛ هتوصي دوهلا ديؤيس ىجيسلك و هو

 نأ متدرأ ام اذإ دحأ لكى و « مهاطبأ رشات ميش ىلإ نوأرقت دايعألا مايأ فو

 ريبعتلل نوثحست ينبت يف حتازحأ ىف ءازع اودجت نأ وأ لعل "بلا عدم اون

 متديقعل مسالخإ ردقب مثأف « دوهلا ءارعشلا ديشانأ ىف فطاوملا هذه نع

 ىنصي سلجلا ناك« © . . . ةيعيبطلا ةلادعلا هيلمت ىذلا لمعلا اذهم مايقلا نولواحت

 ل ةفلتخم تاهج نم تاحيص تعمسو « ربصلا ذفاني

 مهف ءوس كلانهو ء سلجلا اذه ىف سولملا عيطتسأ ال١ : هلوقب متخا ليئادزد

 نأ عيطتسأ ال ىنإف ىلإ ةبسنلإب جئاتلا نكت امبمو « عوشولا اذه ىف ىبأر

 لمتحأ ال ىحيسك ىفإ ١ من « قحلا نبدلا هنأب ىتديقع عم قفتي :ب ايف انوص ىطعأ

 ابان ىف او ىلا ةاناا لإ نومتني نذلا كئلوأ د بأ نأ ىف ةعيظفلا ةيلوثسلا

 .« صلخلا حيسلا ديسلا



 د ؟ةمكد

 هروأ تفتلاو « هيزحح نم دحاو وضع هل قفصي ملو قيمع توكس نيب سلج

 اوتت نأ د ال » : باجيإ ىف لاقو « ةضراعلا دعاقم ىف هل راج وح لسر نوج
 . « هؤاقدصأ اهنقع ءارآ نع اذكه عفادم 5 بوحي معز ىلل ة ريبكلا ةعاجشلا

 دع ذإع دع

 ةماعزلا نم لاقتساف « رليشتور ةلأسم ىف هكلسم رقي ال هنأ كنتنبل بزملا نلعأ
 هنإ ءابطألا لاق « ههجو ىلع ىمترا دقو لوقحلا دحأ ىف اقيم ريصق تقو دعب دجوو
 هتاداع رييثت هسفن لع ضرفو « ةيلقملا لامعألا اداتعم نكي لو ةيبلق ةتكسب ىفوت
 نزح كلذ نع ًالضف هباصأو  هتحص ىلع كلذ ىغقف ةيداعلا هتانيرمت نم هسفن مرحو
 نكل « كلذ ىف طق مجني ملو ىبردلا بري نأ (ءاد ديحولا هحمطم ناكذإ ريك
 ل يا د لا دحأ

 جدوج درول نأ لع . هلامآأ ىربك ةيرض كلذ ىف ناكف هيف لوألا ءاحو قابسلا
 هيلع لام اذإ ةريخأألا همانأ ىفو « بجاولا ليبس ىف هلعق ام ىلع طق فسأي م
 هسفتل ٌءاحتلا بلطي نم نإ » : مهيجي نأ هتداع نم ناك ليلق ةحارلا ىف ءؤاقدصأ

 اذهم قلمت دقق « هتافول اديهش نزح ليئارزد نزح . « ةايحلا دقفي نأ دال
 نيذلا كئلوأل ةرم رم رثك أ كنتنب لاق دقو « ًاضيأ ىفولاو نشكل قيدصلا
 ىلع ىنكل « رومألا نم ريثكلا ةفرعم دأ ال نإ » : ةذعاسم ف نوكشي
 . 6 دايحلاو لاراب ةربخ

 بولا لاحو :ام دنعو « هل دضع ربك أ هيف ىليئارزد دقفف كانثتب بهذ
 قاتم هلا بتثكو ع هسا رك ذي لو ءاعمأ ةدع ت ذ ديدج معز باختنا ىف
 تح لمعي نأ اههف هيلع ضرمي « نطابلا ىف ةنبهم اهنكل مهاظلا ىف ةءدؤم ةلاسر
 « ميعزلا ب ةل رخآلا لمح نأ ىلع قيقحلا لمعلاب ليئارزد موق نأو ىبسأ معز ءاوأ
 جورخ كرت دقو ؛ فرشلا نود رطاخلا عيج لمحتي نأ ىلأ قليئادزد نكل
 "ىف ميدقلا نيظفاحملا بزح اميب ء بيطخ الب ةءاجلا باحصأ هئاقدصأو ليب
 الوأ ؛ادج ٌدايوط « آليوط رظتني نأ هيلع ناك ؛ ءاطملا نم ددعبو نوتسدالجي
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 مل مأ هبزح لاجر ىضر ءاوس ء ةعيلطلا ىف راص نأ ىلإ بزحلا ماسقنا ىدأ نأ
 سلجم ىف بزحلا ريدب نأب حرتقا ًاريخأو « عاطتسما ردقب ىناتس مواق ؟ اوضرب
 : ريخلا عمس ام دنع ميدق ريزو لاقو : ليئارزدو سيرهو ىتنارج - ةالث باونلا

 . 6 ترالاو نويلبانو وكود هيجورو سييس مث »

 ىف ىلئارزد راصو نيريخألا نيليمزلا ركذ قتخا ىتح ميياسأ ةثالث ضع مل
 ركذتو « ايح لازي ال نروبلم دروأ ناكو « ةضراعملل ىمسرلا ميعزلا عيججلا نيعأ
 نوكأ نأ ديرأ » : نوترون نيلوراك دل هناجأ ىذلا دعجلا رعشلا اذ باشلا كلذ
 4 ءاوؤولا نفكر

 . « مالثلا اذه اهلمغيل هللاو » : لاقف

 د د

 فرتعلا ميعزلا حبصأ ذإ « ةطلسلا قيرط ىف ةريبك ةوطخ اطخ هنأ ىف كشال
 دادز تذخأو ةدىدج ةركف هل تحضتأ دقو « باونلا سلجم ىف ريبك بزمحل ه

 ايش لجرلا نوكي ال ةيسايسلا تاعامجلا ضعب ىفو ارتلجتا ىف هنأ ىع ءاحوضو
 ضرألا بحاص ناف « ةيرغتسم ةعزنلا هذه دجي مل « اضرأ كلتع مل اذإ روك ذم

 فطاوعلل ةيقيقحلا ةلاخلا ىلع فقي هتعارز لاجر ملكيو هكالمأ ف ىثع وهو

 « هتوصب اهديأ تلا نيناوقلار يثأت ىلع فقيو نيعرازلا تاياكش ىلإ ىنصي « تايجاحللو
 نوكي نلف سلجلا ىفو لابقتسالا فرغ نيب هتايح ىضع ىذلا ندنل نكاس امأ
 ةيراقتم تارم ىف ضرألاب لاصتالا ىلإ ةجاح ىف لقعلا « تايرظنلا ىوذ نم الإ

 ةروس نم اههلاجو ةيئابثلا ةعيبطلا ءوده ففي ندملا ةايح ىف مموم ءاضق دعبو

 نأ ديعب نمز ذنم هلاحو «راهزألاو راجشألاب قاعتلا ددش ليئارزدو « راكفألا

 . اهب قلعت ىتلا « سكب » ةيننوك ىف ًاريبك اي كلتع
 ةعيض ىم ماهندارب نع ًاريثك دمبتال عيبلل ةضورعم ضرأ كلانه تناك

 مث بعلل مهلوفط ىف اريثك اهلإ نوبهذب هتوخإو ىليئارزد ناكو « ندنجوه
 « طوابلاو نازلا نم ةعساولا تالاغلاو ةليجلا ةقيدحلا كلت نوفرعي مثو « لزغلل



 اع هو دم

 ةيفتخملا هك اممأو ىداولا ىف ريغصلا رهشلاو ؛ شيشحلاب ةعورزلا ةحومتملا ىفارألاو
 ةصق تارلات ام اوعمس دقو . ةيهرنم (الوجر» اهف تناكى لا ةريبكلا ةفرشلاو
 ىد دراشتر اهف نكسو « وباب فقسأ ودوال حافلا ملو اهحنم ىتلا ةعيضلا هذه
 نم ليئارزد ىدل بحأ ءىش سيل « ريهشلا دليف رتسش تنوكلاو تروفنوم
 ىلا دئاوفلاب هنود تداز دقف لاما هزومي نكل « ندنجوه ديس ريصي نأ
 « هينج فلأ نيرشع تفلبف « مهنمض نيذلا هتاقدصأ نويدو نواارلا اهلع رصأ
 ليئارزد قحسإ رتسم ناكو ؛ هينج فال ةرشع غلبي هدلاو ثاريم ىف هبيصنو
 نب نكل ؛ ضرأ ءارش ىف لالا اذه عضي نآل تقولا كلذ نم دادعتسا ىلع
 ! اهدجي نبأف تاهنجلا نم ًافلأ نيئالثو ةسحخ ناك ةئاغلاو رصقلا

 ىأرو « هتيغر ليئارزد هيلإ رسأ ايح لازال كننتب جروج درول ناكام دنع
 ةداس نم ىعارإلا بزملا ءامعز دحأ نوكيا نأ هيف بوغرملا نم جروج درول
 قافتالا مت الو « غلبملا اذه هضارقإ ىلع هتوخإإ عم نواعتي نأ ضرعف ؛ فيزا
 دقو «ريصق نمزب كلذ دعب ثامو « هنبال ندنجوه ليئارزد قحسإ ىرتشا ًايئدبم
 ىتح عطقني مل ذإ تولا بارتقاب رعشي دكي لو « رمعلا نم نيناملاو ةدحاولا غلب
 ةعيضلا نمي عفدب نأ لبقو ةنسلا كلت ىف . ةراس ةءارق عامس نع ة ريخألا ةعاسلا
 هدجو ام دروللا ىوخأ ءاخس ىف دحو ليئارزد نكل « كنثنب جروج دروأ قو
 نوكُت ةايملا نأ مادقإ اهفو ةطاسب اهف ةحارص ىف امل حرش دقو « قيدصلا ىف
 لاجرلا نم امو « ريبكر هظم ىف رهظي مل اذإ بزحلل ةدّئاف ريغ نمو هل ةدل ريغ نم
 ىلإ بتكي نأ ىزرد عاطتساو « رهظلا اذه ريغ نم ةايملا ةلاحتسا نومهفي نيذلا
 . 6 ندنجوه رصق ةبحاص تنأ اهو « ءىش لك مت دقل » : لوقيو نآ ىرام

 نأ ليئادزد عيطتسي له نكل « قمح ءارشلا اذه ءالقعلا ضعب دقتنا
 الثا نوكي داكي رصق كال تمأ ةدلل بهدا نم ةريخص عطق عشب لجأ نم كدقي
 رهو « سقلل ريغص تيب و « ةقيدحلا طسو ةريغص ةسينك « هنااور ىف هفصو ال
 هيف كباشتت ايميبط (رصق فلؤت نازلا رجشب ةاطغم ةليوط شاممو ضارأو



 هس امو ل

 ةءر ىعو « نآ ىرام تذخأ دقل . . ! ةمعانلا شئاشحلا نم داجس قوف قاروألا

 ةينامألا ةداغلا اهنس ىتلا طولبلا ةناغ ىف اقرط حتفت روصقلا تاديس نم ةلماكت يب
 هنأرماو هيمدق ىلع اهزثتم اليوط ىثع ليئارزد راصو . ةيفير دعاقم عضتو

 . ريغص رهع أهرجي ةريخص ةيرع ىف همزالت
 نوفزيزلا راجشأ تلاز الو « فيرحلا بايث ةناتلا تدّترا ربوتكأ رهش ىف

 « سمشلا ىف عمت ةيساحنلا نازلا راجشأو « ةرفصلا اهقاروأ ىستكت ربونصلاو

 « فيصلا ىف كءارضخ لازتال رادردلاو طوابلا راجشأ ىدحإ دحت كلاتهو انهو

 ةسماخلا ىف وه « امهرصق وحب ءوده ىف نادوعي اهتديسو ندنجوه ديسو

 ىمو ونح ىف اهيلع بدحي هنكل « نيسحلاو ةعباسلا ىف ىعو هرمع نم نيعبرألاو

 ىمو ةمظعو ءاهم ىف اهوذ رشنت سيواوطلا ةفرشلا ىلعو « هلدت ىف هيلع بدحن

 نكي مل اذإ ةفرشلا ةدئاف ام ةزيزملا ىديساي » : اهمرئازأ سيواوطلا هذه نع لوقت

 6« ؟سيواوط اهف



 ماد

 رثك أ الئافتم بتئروبلم درول لاق اذكه . « مالفلا اذه اهلمفيل هللاو »

 اهفنتكت ةرعو قيرط ةطلسلا نيبو هتبب لاز ال هنأ ىأر ىذلا ليئارذد نم

 . ةريبك بعاصم

 : لوّزرا ٌرماجلا

 ب ؟ عا هنأب رعشي مل هنكل « باونلا سلجم ىف بزح معز هنإ

 ةوقلا كبهأ ىإ » : هل لاق ىدلا سيلوفوتسفم ليئارزدو « تسواف وه نيظفاحلا

 لمتحمي تسواف راصف . « كنناح ىلإ امتاد قبأ نأ طرشب نكل « بابشلاو

 ؛ هلمع نسحي ديدحلا معزلا نأب عينا فرتعي . هبحي ال هنكلو سيلوفوتسفم

 اكران بطخلا دمعيو تاظحاللا نوددو ءاقرزلا بتكلا أرقي ساجلا ريغ ف وهو

 راقتحالا كلذ رهظي اريخأ ىزيد ذخأ . سانلاب لاصتالل اهدحو ّنآ ىرام

 دنع اريثكو « نيرخآلا ءاضرإ ىف هتيغر تح هيفي لظ نأ دعب ىهاظملل ريبكلا

 ؛ راكفألا ىف قراغ وهو ةملكب قطني نأ نود اهلك أب ةيشع رغ ؟ ,اقدصألا ةرايز

 . هملكي نأ دحأ ٌورحي الف
 ىتلا ريراقتلاك ريراقت ىلئاتس ىلإ هنع نولسرب اوناك سلجملا ىقارص نكل

 هل عضخ ىلاعألا نم معز نع كالا ىلإ تارععتسلا قظوم نم فظوم اهلسر
 ءانثأ ىفو . 6 مل لظيس هنأو « ًايئاهن طبترا دق هنأب رعشأ ىنإ » : ًاثيدح

 هيبراش قلطأ دق ليئارزد نأ تماع » : ههجو ىتح نوبقارب ةينالربلا تالطملا

 اعإو « ةجراخ بايشب وأ رهظع راظنألا تفلي الأ بجي ذإ دج هل فسؤَي امم اذهو

 ريشماهجنكيي هتال فو « فيرلا ريغ ىف ةئيملا هذه ذختي الآ لمآ « هبهاوع



 هادم ما“

 . « رباني رهش ىف ىشبلاب قيلأ رهظم ىف سانلا ىلإ رهظي نأو
 متاوحلاو لسالسلا تفتخا دقو « هداقتنا نكي ال هسبلف ؛ ةملظ فواع ىه

 ىلوألا همايأ ىف ةيبصعلا هتاكرح تناك « ةيهاز ريغ فيصلاو ءاتشلا ىف هبايثو

 هدعقم مزاي وهف هتابثث ىلإ نآلا حارب نأ سلجلا ىلع بجي نكل « ساجملا قياضت

 ىف هانيعو هردص ىلع هيعارذ كبش دقو « دوج ىف سأرلا اعفار تاسلملا ءانئأ

 ةعدقلا رصمل ةيرجحلا روصلا ىف ريكفت ريغنم هيلإ رظنلا نكمي الو « لافقإ فصن
 هجو ًاساسح اناكم هنم موجلا باصأ اذإو « مونلا ىعدا هيلع ةلجلا تدتشا اذاف

 ةمالعلا ىو « هصيق م اليلق بذج وأ هيمدق دحأ فرط ىلإ ةفيفش ةرظن
 نم ريسي نالربلا ىشام ىفو « نيظحاللا قدأ الإ اهفشتكي الىتلا ةايحلل ةديحولا

 ريغنم بطخيو ؛ هنع ةيسراملا ءايشألا دوجو: رعشي ال هنأاك « مبشلاكةجض ريغ

 ىتلا ةظحللا ىف هنأ ريغ « توملا ع ونتي ريثأتلا ىلإ ءاجتلالا ريغ نمو تاراشإ

 ىلإ هلقنيو راسيلا ف بيج نم هليدنم عزتي ناك ةيهاكف ةظحالع اهف قطني

 قطني مث . هفنأ تحب ليدنلاب رعو - محا 3 ًاقيفخ الاعس لعسيو ىنملا هدب

 امم هدسج ىلع هترطيس تناك اذكهو « ىرسيلا هدب ىلإ ليدنملا ديعي مث ةرابعلاب

 « ىضاملا ىف امبصع ناك نأ دعب ىهاظلا ىف امامت اًمدله ليئارزد راصف « لقملا ظن

 . لاحلا ق عوشولا ريغ مث « . . اعر » : لاق ضروع اذإو

 : ىلاتلا رماحلا

 . فيك » : لاقل ىلناتس لئس ولو ٠ صاخ ًادبم ةباجلا بزل نكي مل

 نوكي نأ بحي ذإ ريك بمحل اجيانرب فلؤت ال ةباجلا نكل « «1 ؟ ةداجلاو

 هدحو لايملاو « ةيكرمجلا نيناوقلاب ساتلا لايخ عابشإ نكي الو « ةديقع برحلل
 « نظ امم لقأ تناك لب ةعرج نأ ثداوحلا ترهظأو « لاجرلا دوقي ىذلا وه

 ؛ نيعرارلا برخم لماعتلا ةيرح نأل ؟ ليب انضراع اذا » : ليئارزد لاق دقو

 ىلع نوعرازلا لظو تضفخم ا ةشيعلا راعسأ نكل « « ةشيملا راعسأ ضفخت الو
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 ىف لخد تالصاحللو وجللف ةفدصلا درجت كلذاعرو « لالغلا نوثاق نمز ىف محلا

 نكل . ةياجلا ةءاهن نيحتف رخآآ وج لبقتسلا ىف بلقني اعرو « ىمألا اذه

 ةدوعلاو « برخم مل ةعارزلاف « اهتالع ىلع ثداوحلا لبقي وهو ًايعقاو ناكل يئارزد

 ةداجلاف « بزحلا ىلع ىضقتودالبلا ريثت اهنأل ةينونج ةركف لالغلا نيناوق ىلإ
 . امامت اهلع ىضق لب طقف تم مل

 دم مهموصخ ثيشني دي نأ رارحألا ىنت دقق ؛ سانلا عيبج فقوملا اذه قياض

 : هرهاظ ىف الوقعم الاؤس ىلناتس دروأ لءاستو « اهلع ىضقلا ةسايسلا هذهم نرق

 . 6 ؟ هديلقت ىلإ دوعن انك اذإ ليب تريور ريس ىلع ةديدشلا ةلجلا ىتعمام »

 ةيرحل ةيقيقحلا ةميقلا ىف ركفي نأ ىف ةبغرلاو تقولا ىلناتس ىدا نكي
 جئاتنلا نكّتلو ةباجلا ةسايسي طبتم وهو « دايجلا هيدلو درايلبلا هبدلف « لماعتلا

 طقسنل 7 حيي نأب قطعي قرعلا نأ نبأ سلقلا ةرثان نوع ىرو وكمان

 ةنايخلا نع ةعدقلا ريطاسألا تأددو . « ةيكرخلا موسرلا ىحتلو « لخدلا ةبيرض

 انايحأ هلثمت ةيلزه روص ىف ليئارذد شنب تمسرو « ديدج نم رهظت ةيسايسلا
 . ءايرخلاك انايحأو « ىودج الب نوعودخلا نوعرازلا اهعبتي ةيمهولا راثلا كلك
 ناك دح ا اناحأو 2« بحمت ىف اهلمأتي وهو هيدضنم لع لو نوج اهعضو دقو

 : هلأسي وهو « ةعارزلا 2 هتنبا دددش بأ هارأ دقو « تايتفلا نوعدخي نيدلا ىرقلا
 . 6«؟ كضارغأ صام »

 : ٌتلاثلا ٌرماحلا

 هنودب نيظفاحلا بزح قيرف داحتإ ليحتتسما نف اًنيح ليي تريور ريس مادام
 ىق ةيوعص سلا أديم ليئارزد دجو « هيف وهو ىاحالا ليحتسلا نمو

 ريغ انين لمفال هتايح مطح ىنل لجرلا عم دحاو دعقم ىلع سواجلا
 الإ ثدحتي الف هبلغ نأ دعب تريور ريس ىلع فطعلاب رعش دقو . نوتسدالح

 « رخآلا بناج ىلإ ايهدحأ سواج- ىلإ كلذ ىدأو نوتسدالج باغ اذإو « هحدتمم



 د ههه

 ةريحلا كلت تربور رين ىلع رفوب ى امهنب سلجي نأ هلأسو اقيدص ليئارزد اعد

 ىضرأ دقو . دج ىف هظحاليو بضغ الب هيلإ رظني ناكل بي نكل « هسفنل ةلؤلا

 هيلع رهظن تداك لب ههجو ىلإ ءودحلا داعو « هطوقس دعب هتسايس حاج هءايربك

 معم ةليج ةبطخ ىقلأ نأ دعب ليئارزد سلج ذإ ةليل تاذ قو « ةداعسلا تامالع

 . هاضر ءوده ىف رهظي هل رواجلا ليي توتسدالح

 داع امدتعو « احابص ةسماخلا ةعاسلا ىلإ ةدقعنم ةسلحلا تلظ ةليللا كلت ىف

 مانو هدقرم ىلإ بهذو « ةداعلاكر اونألاب ائيضم تيبلا دجو هراد ىلإ ليئارزد

 امه اهنيو « اهمم ةيرعف هزتتي نأب هتجوز هتعنقأو « ادج ارخأتم ظقيتساو اديج

 رتسماي كمه. دق » : هلالاقو امهنب رع نايبنجأ ناسراف فقوأ كراب تنجير ناقرتخي

 هلزنم ىلإ له هنأو « هداوج نم طقس لس ترور 00 لمت نأ ليئارزد

 هدقف نإف كلذ نوكي الأ وجرأ ! ةرطخ » : ليئارزد لاقف . « ةزطخ لاح ىف

 . ادعتباو نيسرافلا ىلع ةشهدلا ترهظ « « دالبلل ةريبك ةراسخ

 ةسلجس نم بعتم وهو حابصلا ىف هسرف ىلع ليب جرخ دقف احييمص ربما ناك

 عطتسي مل ثيحب ةدىدش همالآ تناك « ضرألا ىلإ هامرو هدا وج حجو ليللا

 0 ىدال تعزجو « هحارج ىدم ىلع اوعي نأ ءابطألا

 « ةيقيقح تاجنشت اهنزح رظنم هل بيسي ذإ ضيرلا ةفرغ لوخد نم تمنم'

 . رابخألا رظتني تيبلاب رثأتلا روهجلا طاحأو

 راد ىف ىريك ةيفير ةلفح نوميقي ىردندنل لآ ناك مويلا كلذ رهظ دعب

ف اهنويضل ىاشلا ىردندنل ىدال تمدقو « زماتلا فافض ىلع دورولاب ةئيزم ةيفير
 ى

 مث بحو قلق ىف ىليئارزم دي رادلا بر زهو « بوبصلا بهذلا نم باوك أ

 « لمأ ىأ كانه سيل » : الئاق م ليوط تقو دعب داع امدنعو « ىقتخا
 دقق

 . تاجلتلا نولك أي هووعدمو فزعت تاحنكلا اهب « ليي داد ىلإ ًاداوج ىطتما

 00 تام» : نوتلراك ىدان ىف نوتسدالج لاق ىلاتلا مويلا قو

 . « ليئادزد عم ىتح سانلا



 0 ا ا

 اهليثك رضحو « « ديزايب » ةباور ةيسنرفلاب ءاسلا كلذ ىف لثمت ليشار تناك

 دعب نم هدعقم لغشي نل ليب تربور ريس نأ ىف ريكفتلا ناكو « ًاميج ندنل لهأ

 ملي نأ دعب طق ناسنإ شيعي الو هلمع متأدقل» : ليئارزمل راوأب لاق « اير

 . هراج ىلع اقح ىليئارزد فسأ « لوقلا زاجيإ ىلإ ليع راوأب ذدخأ دقل ؟ اذا 6 هلمع

 ليي داصنأ نكل ء بزملا ىلإ هتافو دعب ليب راصنأ مغ لهسلا نم نوكي دق

 لاحلا ىف اومضني نأ لبيب ىركذل مهصالخإب قيال مدن اوأرو نيمأتم اوناك

 دقو . ءامدقلا هموصخ مهو ليئارزد ءاول تحت اوامعي نأ نودررءال مهو هلادعأ ىلإ

 باوتلا سام ىف ةماعزلا كرتل دادعتسا ىلع ىزيد نأ اوملع امدنع مهتشهد تدتشا

 دح ىلإ تاذلا راكنإ ىف لصي نأ اوبحت « ليب راصتأ نم ءامدقلا ءاضعألا دحأل

 نأ ةصرفلا تثبل ام نكل « هنوروصتي اك هتيصخش عم قفتي ال اذهف . قدصيال

 ىلئاتس درول دو ؛ هتلاقتسا لسر نوج درول مدق دقف ؛ هسالخإ رابتخا ملت حانأ

 « لماعتلا ةيرحي دقتعي ىكللا ثيبلا نأل قلقلا نم ءىث ىف هتلباقو ةكللا ةباقل

 بهاولا ىوذ نم الاجر مضيال هيزح نإ : ةفيرظ ةحارص ىف ةكلملل لئاتس لاقو

 عمتجاو « ةرازو اهنم فلأتت ىتلا ىصانملا داجيرال قيرطلا ىرال هنإو نيليلقلا الإ

 ةعبس وأ ةئس لبي راصنأ ةنوعم ريغ نم دحن نأ عيطتست له» : هلأسو ليئارزس

 « كلذ ىف دقتميال ىلناتس ناكو « ؟ءاكذلا نم ءى ىلع باوثلا سلجم ىف نيظفاحلا نم

 هئادصأو نوتسدالج ديأت ىلع لصحي نأ بزملا عاطتسا اذإ هنإ : ليئارزد هل لاقف

 رتسملا مهدحأ ءاممأ ةعضب حرتقا مث « ةيحضتلل دادمتسا ىلع هنإف ميع زك و ه ةئيحضتب

 نقي طناطو ضر ل كنار هش لااا فرد ال لم

 دعصو « تيجرتفورج ىف ليئارزدل ةرايزب يلناتس ماق رهظلا وح ىلاتلا مويلا ىف

 عفر دقو « ناتحرف هانيعو ءىغم ههجوو ءاقرزلا ةفرغلا ىف لوألا قباطلا ىلإ

 ىلإ داع مث « « ءالا ىلإ ةنيفسلا انلزنأ دقل » : لاقو ةدام لمفي اك ةرخاسلا هءادهأ

 نم ىلإ هتلأسو . 6 ةرازولا فيلأت لواحأ نأ ةكللا تدعو دقل » : لاقو دحلا

 : ةلئاق ةكلملا هتمطاقو « ليئارزد اهل ىمسف باونلا سلحم ةرادإ ىف دهعي نأ ىوني
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 ليي تربور ريس وحن هكلسم بحأ مل« ليئارزد رتسع نللا ةنسح تسل »

 : ىلئاتس درول بلحأ ؛ 6 ةفطاعلا هذه نم صقنت ال تريور ريس ةافوو « نيكسلا

 بيطخ هنكل « هترهش ميقي نأو ءزكىم دطوي نأ ىليئارزد رتسم ىلع ! ديس »
 ف نكمي الامعأ نونأي ًازك سم مهسفنأل اوئشني نأ مهلعنيدلا لاجرلاو « ريبك
 ةسردم نم دحأ دفتسي لو ؛ مممامأ ةدهمم ةايحلا اودجو نيدلا كئلوأ اهنحتي

 اذه » : ةكللا تلاقف . 6 ةيلكهتمنن ترينت دقو ليئارزد رتسم دافتسا م نالربلا
 ىلإ و « لادتعالل نآآلا ذنم أجلي نأ ميظعلا زكرلا اذه غلب دقو وجرأ نكل قح
 نآلا » : ةصقلا هذهم رثأت ىدلا ىليئارزدل ىلناتس درول لاق . « كتنامض ىلع هلبقأ
 . « ىتلباقل ىتأي ىنوتسدالج ىلإ بتك أ نأ ددرأ

 ىف لوخدلل ليي راصنأ طرتشا دقف « آمان ًالشف نوتسدالج ةلباقم تلشف
 اذهو « ةعيرسلا ةيضرتلا نم عونك ةءاجلا ةسايس نع ايمسر لودعلا ةرازولا

 امدو هحررم ىلع (ظفاحم لظ كلذ لك نم مغرلا ىلعو ؛ ىبألا ىلناتس هاضرب ال ام
 نيذلا باونلا ساجم ءاضعأو تادروللا ساجم ىف ةءاقدصأ ىلاتلا مويلا ىف هيلإ
 ماعطلا ةعاق ىف اومدتجا دقو ءاضعألا ليئارزد ىأر ام دنع نكلو « ليئارزد مهامس
 دقو هحدتما ىدلا لنه رتسم اذهف « لمألا دقفي ْدْسَأ ىلناتس لزنم ىف ةمخفلا

 لكن م ناتيلاخ هانيعو ءابجاح بطقتو ةظيلغ اصع ىلع هاديو ىمرك ىلع سلج
 « هنواضفيال نورخألاو ؛ هتتوشمل سينأتلا رظتني ىذلا ناجسلا ةحسم هيلعو ريكفت

 رطاخ ىف لوحي ام اذه مهفو ىل,ءارذد عم ةرظن ىلناتس دروأ لدابت اوملكت نيحو
 نأ ررقو « ًاليوط رظنلا اذه لمتحي دعي مل قيقرلا هكفلا لجرلا اذه نإاف « هسيئر

 ليختيو عساو جمانري ركفي أدتبا دق ليئارزد ناكو . ناطيشلا ىلإ مهب فذقي

 *ىدتبت نأ لبق ثهتنا ةماغلا نكلو « ةمالم تاباختناو لجألا ةليوط ةداذو
 « ؟ييردت هثالمز نيوكت هب لواحي ربص ىأف سيئرلا وه ناك ليئادزد نأ وأو
 هتمواقم تذفن ىنلا ديسلا اذه ءاوهأل عضخم نأ بجيو اسيئر سيل هنكل
 . ادهأ هيلإ لصي ال دقو عجارتي ةب اذإف هدارأ ىذلا ىرلا ىلإ لصي داكو
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 : هل لاقو ةفرغلا ةباهم ىلإ هذخأو مايقلاب ليئارزدل ىلئاتس درول راشأ
 : هياجأف . نوكت نل ةلاخلا هذهم رومألا نإ --

 . اريثك لجستست ال نكلو ةجيبم ةلاخلا نوكت ال دق -

 هنأ سال ةرازولا فيلأت ضفرب نأ هبجاو نإ : لاقو ةدئاما ىلإ ىلناتس داع
 نيبقارلا دحأ دروفسريب رتسم رفقو « باونلا سلجم ىف نوحلابص ءاضعأ هيدا سيل

 . ةرادجلا ىوذ لاجرلا نم اددع نوتلراك ىدان ف تأ لئاتس درولل دك أو
 لاقف « ؟نوتلراك ىف نمو » : ربص ذافنب لئاتس هلأسو . اوعدس نأ نورظتني
 اهعفر عيطتسأ ال ءامسأ هذه . هوأ» : للئاتس هياجأف . 6 زهد » : دروقسريب

 ؛ روضحلاب ؟لضفت مدرك اش ىنإ . ةداسلاو تادروللا اهمأ ًانسح . ةكللا ىلإ
 عايطقم ًاتماص لته لظو « ريك بارطضا ىف عيجلا قرفت . « ىهثا سعألا نكلو

 نم زهد نأ نلعي لظو رسيلا ةدئام ىلع هتورت دقف نك دروفسريب رهظم ناكو

 . لاحرلا نيب ىلوألا ةقبطلا
 ىف بهسأ ةرازولا فيلأت هضفر تادروللا سلجم ىف ىلئاتس نلعأ ام دنع

 ليي راصنأ نم ةريخصلا ةعاملا ىنغو هيزحح ىف نزرابلا دوجو مدع نيب ةيراقلا

 . ىلئاتس درول ةبار تحت ءرلا لمعي نأ اعاد لهسلا ريغ نمل هنإ « بهاولا ىف



 بيلا 8 دش

 نوت. دالج رتسم لع ساق بجاو

 « هتسامح ىف عافدلا طخ نم سهام ًابعال نأ ىجرلا ةبعل ىف انايحأ ثدحي اك
 طخ ىف ىلاسكلا نيبعالل ةم نيرشع ةركلا لواني « لامألا ةبيخ نم مغرلا
 ىدب ىلإ ةطلسلا ددسي ليئارزد ناك كلذك « اهب موجحلا نولواحي الف موجملا

 ةركف نم هجرخي نأو بزحلا ةيبرت وه ربك آلا هبجاو ناك « نيتلمهلا ىلناتس
 ىلع رهسلا هلعيو ء ةينطولا ةفطاملا ىلإ ةيبزحلا ةفطاعلا نم هب ومسيو ةئاجلا
 وه ًائيرج ًاحتانرب ةياجلا نم ًالدب حرتقاو . ةيروطاربمرالا نمابضتو ةماعلا ةحارلا
 ةيروطاربم الا ةرادإ ىف تارمعتسملا كارتشاو نالربلل ىروطاربمالا حالصإاالا

 ةديدج صانع لخدت اذكهو ؛ ندملل ةيطارقعدلا تاوسآلا اهناوصأب نزاويل
 « ةعارزلاو ةعانصلا نيبو فيرلاو ندلا نيب امل ىنعم ال ىلا تاشقانلا ىهتنتو
 . هذالم ىلإ داعو 6 لايخلا تاروصت » هذه نأ ىلئاتس دروأ ركفو

 راص دقو « روسدنو ىف دكللا هتبلطو ىرخأ ةسم ةركلا هيلإ تفذق نكل

 تيجترتفورج ىلإ ىرخأ ةرص داعو « هدلاو ةافو دعب ىلرد درول روهش ةدع ذنم
 . ةيلاملل ؟ريزو نوكّيس : قيئازدل لاق ةرلا هذه ىفو « ءاقرزلا ةفرغلا ىلإ لخدأو
 اهنع فرعت كنإ : هباجأف . ةيلالا رومألا نع اًقيش لعأ ال ىنكلو : ليئئارزد لاقف
 . ماقرألاب نوفظولا كدميسو « جنناك فرعي ناك ام رادقع

 ةرازولا لوتي مل هنأ لاجرلا ف بزحلا رقف نم غلبو هناذ مويلا ىف ةرازولا تفلأت

 هدحو ىبرد درول نم ةفلؤم ةرازولا نأ ةكللا ىأر ىفو « طقف ةنالث ريغ لبق نم
 بلطو . « كلذك ىلافطأو ةديج ةحح ىف ىنإ 3 : باجحأ هرابخأ نع اذه لئس الو

 دج زوجت قودلا ناكالو « ءارزولا ءامسأ هل ركذب نأ مهدحأ ىلإ نوتجنلو قود
 .؟ نم» : ًالئاستم ملكتلا عطاقي ذخأ دقف « هيلع ةديدج ءاعسألاو ممصلاب باصمو
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 ةرازو ةرازولا هذه تفرمعو « ةملكلا هذه لع فحصلا تلوتساو . 4؟ نم

 . ةيرخس ربك أ ةيلادل ريزوك ليئارزد رايتخا ربتعاو «؟ نم ؟ نم »
 هرك ذو ( هرضحن صقر لوأ موب ىف ةريغصلا ةاتفلاكو هف ؟ همهس اذام نكل

 ذئدنع ىهو هتابغر نع برعأ ام دنع بابشلا ثيداحأب ملظعلا زوجملا تسرهدنل
 ثيموح دقو ةشيزا تسعد ىف امش راسك ارو .::نآلا تقلع دعؤاةذس

 ةنيدلا ىلإ لقني نأ ديري ديربلا ىتاسف « مهب ةيصوتلا اهنم نوبلطي دالبلا لعأب
 نع ثحبيل ىزيد بهذو . شعتسع لوحخ توص ىف ليئارزد ةسنآلا بطاخو
 بهذلا بصقلاب شكرزلا دوسألا ربرخلا نم ءادر وهو ةيلاملا ريزو صاخلا ءادرلا

 هدجتس » : هلبقتسا ىذلا ىفاقلا هل لاقو ءميظملا «تيي» ريزولا نع اسأر هثرو دقو

 : « قدصت ال ةجردل ًافيفخ هدجأ نإ » :ىاحأو « ادج اليقث

 آنت نين

 نم ىتلا ريراقتلا ىف ةيلست اهسفن دكللا تدجو دقف « ةئيس ةءادبلا نكت مل

 رتسم نإ 7 : تلاقو . ةسلملا نع ةليل لك اهعفري نأ باونلا ساجم ميعز بجاو

 قرد حاتراو . 4 هبتك ىف ه.واسأل امام ةلثامم آدج ةبيجم ريراقت بتكي ليئارزد

 ريغ تناكو « تهنذا اذرذ تاباختنالا راظتنا ىف ساجملا ناكو « نيئدتبملا ةعاجج نم
 رودلا اذه قوذني اليوط كرتي ال قوس هنأ سعتلا ريزولا ىدل ققحت « ةعالم
 . صاخ عوني هبقارب نوتسدالج ناكو «ريبك ًارورس هيف دج ىذلا

 فلو « نيلجرلا نيذه نيب ةزرابملا رهظم ايجيردت ةيسايسلا ةايحلا تذخمأ
 « ناروازي اهاتجوزو نيقيدص ىهاظلا ىف اناكو « كلذ ىف نينثالا دحأ بغر م
 «ءاسلا ةيحن اهمدهل ةمدتحم ةسلج دعب نآ ىرام نوتسدالج روز انانعأو

 قورفلل هبح ىف نوتسدالج- ناكو « نيظفاحلا نم ةيرظنلا ةهجولا نم نالجرلاو
 نم را بناملا ىف نوكي نأ لضفي هنإ > : لوقي ددحت داكت ال ىتلا ةقيقدلا
 نكلو « «رارحأألا بّرح نم ظفاحلا بناملا ىف نوكي نأ ىلع نيظفاحلا بزح
 نوتسدالج رابعل ليئارزد الواف « مطاقتي ةايحلا ىف اهكلسمو مداصتت امهتعيبط
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 نوكيس» : ام نءزب هتافو لبق لاق دقف ليي ىأر اذهو « ليبل ىيبطلا فلما

 هنيعنس » : باحأ « ىلئئارزد نعلئس ام دتعو . « [ظفاحةرازو سيئر نوتسدالج

 . 6 دتنأل اماع اكاح

 نأ نوتسدالج ىرب . رخآلا ىلع محلا دب ديدش نيلجرلا نم لك ناك

 نوتسدالح نأ ليئارزد ىريو « ةيسايس ةديقع الو هل نيد ال لجر ليئادزد

 نوتسدالح شاع . هتليح ةعس عنطصلا ددرتلا عانق تح نيو عرولا دب لجر |

 « ءاسمو احابص ىللصي نوتيإ ىف ناك ء دحألا ةسردم ىف لفطلا ةايح ةنأيح لك

 نوتسدالج نأل رجلا ىلع الابقإ لقأ 184٠ ةنس نابشلا راص دروقسك أ ىو '

 ىدا بوسحلاو دهجلا ذيناتلا وه راص نالربلا ىو « ذمس» ةنس ىف اهم ناك

 نيبارلا رقم فرعو « ةسايسلا فو ةسردملاف درشتلا ةشيعليئارزد شاعو لك

 الحير سبل هنإ ليئادزد موصخ لوقي 5 ةفقاسألاو ءارزولا رقم فرعي نأ لبق

 ةملكلا و يعم اوتعأب نيمأ لجر هنإ نوتسدالج موصخ لوقيو « انيمأ 1
 لوقي ؛

 ناك اعبر هنإ نوتسدالج موصخ لوقيو « ايحيسم سيل هنإ ليئارزد موصخ

 ريبلوم ىف ةءارقلا ىليئارزد رمت لمعت . هيرك ىتثو كشالب هنكلو ءاكسمتم ايحيسم ١.

 مك دقو . ةثلاثلا ةقبطلا نم ةلزهم فورت نأ نوتسدالج ىربو « ريتلوق فو ْ

 ءاددرا ىلع هدعاسي وهو « زوجعلا تيارب رتسم ىلإ | رتهسلا ليئادزد ْ
 عمال : هفطعم

 نامطيو . 6 عناطلا « انهىلإ اني قأىدلا ام [ديح فرعن نانثالا نحت ياربرتسمايلك

 مهنأ نأ عيطتسأ ىتأ دقتعأال لكعم » : ىعاش ريغ وهو « هسفن نوتسدالج

 عيطتسهإ نوتسدالج نع لاقي . «عماطلا ءارو ايعس لمعلا ىلإ تدمع ىنأب سقت

 فيك فرعيف ليئارزد امأ .”ىث أب هسقن عتقيو ةريثك هاي ايشأب نيرخآلا منقي نأ

 ًادبم راتخي نأ نوتسدالج بحي . هسفن ىلع ناطلس ىأ هل سيلو نيرخألا عنقي | ْ

 ىوقلا تابغر ىع هتابغر نأب داقتعالل ليم هيفو « هناحاتنتسا نيتي هنمو ايرظن |

 لل ماب اغإو « سيف كى أح ةميارلا ةقرلا ءافشإ ىلع مالي سيو « لعألا

 بحبو ةيرظنلا“ىدابملا تقميف ليئارزد امأ ؛ كانه اهعضو ىدلا وه هللا نأب همعز |
| 
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 ريمي ام دنعو « اهقيقح ىلوتي لمعلا كرتي مث « هلايش ىضرت اهنأل ءارآلا ضعب

 امأ ؟ بلقتلا رهظعب رهظيو فرتعي « ةءاجلا ةلأسم ىف لعف اك « هيأر نم ليئارزد
 . بشملا نم نابضق اهنأ دقتعيوهو ىشقلا نم فتن ىلإ هتابث ىف دنتسيق نوتسدالج

 نوتسدالج 2 « اسيدق نكي مل نوتسدالج نأ نم ليئارزد دك آت دقو

 . ناطيشلا وه سيل ليئارزد نأ هدا دك أتي ل

 نم ليئارزد هب ءاذام نوتسدالج قدصف رخألا نأش ىف امهم لك أطخأ

 تارابعلا عيجج ىف عادخلا ليئادزد ىأرو « ىدحتلا ليبس ىلع ةرتهتسلا ءارآلا

 بابرأ نم وهو ليئارزد نآك ؟ ةين نسح نع هسفن نوتسدالج اهم عدخم ىلا

 نوصنتقي نمم وهو نوتسدالجو « صرفلا نوصنتقي نم هنأب رخفي تايرظنلا

 قطنملل هراقتحا ىليئارزد رهظي ؟ تايرظنلا بابرأ نم هنأب رخفي صرفلا

 ريسي ال هنأ عم اعاد قطنملا ىلإ دنتسي هنأ نوتسدالج دقتمي اب « قطنم هنكلو

 اميب ةيمويلا هاقفن ىلع ةورثلا عساو وهو نوتسدالج ظفاح ؛ هفطاوع ءارو الإ

 ( ىتناد نانثالا بحب ؟ باسح الب دوقتلا فرصي ةريبكلا هنود ليئارزد

 ؛ «ميعنلا » نوتسدالج أرقيو « محملا » صخألا ىلع أرقي ليئادزد نكل

 ةنازرلاب هترهش ىلع نوتسدالجو « سانلا مامأ تومص شيطلاب هترهش ىلع ليئادزدو

 مثممال ؛ هتيهارك ىف اورمتسي ى هتلباقم هموصخ بنج ىتح هثيداحأ ىف رحاس

 ءايشألا فالآأ ليئارزد متهمو « ةيلاسلا رومألاو نبدلا نيئيشل الإ نوتسدالج

 ىف امو « رخآآلا ةديقع قدص ىف اهدحأ دقتمي ال ؛ ةيلالا رومألاو نيدلا اهنمو

 نوتسدالج ركس٠ نأ لع ول شدهدني ليئارزد ناك ريشأو « اضيأ نائطع كلذ

 مامأ افقو امهيسفن ىف ريثكلا حرفلا ثعبي ام بابسألا نم ادجو ام اذإ هتجوزو

 : ناينغي اهو امقرو نيرصاختم دقولا

 حرشنم ردصي رمعلا عطقن حرم جوزو هع ةجوز
 ةنس ريمسيد مايأ نم ادج لظم مون ىف رخآلا دعب دحاولا ناسفانتلا فقو

 تفتنأأكو « ناضراعتت ةيعيبطلل نيتقراخ نيتوق نأكو « ةينازملا ةشقاتل ١ 88؟
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 قي ةسأرو ميركلا رجملاك نيتعماللا هينيعو مظتنلا ههحو بناجحي نوتسدالج
 .ليئارزح نأكو « طيحلا حور ومه ةنوق رحى ءارولاىلإ تيقلأ ءادوسلاروعشلا

 حور ومهم « نيتكرحتتلا نيتليوطلا هيديو اليلق ىنحنلا همسجو ةعماللا هلئاصخ ىف
 نكل ؛ انوبن امحرثك أ ليئارزد نأ نيبلا نم رهظ ىتح الكت ام . رانلا
 رم رثك أ سلجلا ىضري ىذللا قالخألا قوفتلا ةمثن ذخما نوتسدالج
 . لوألا تارابع

 نع ضبق دقو . ليئارزد ةينازيم تجوه اك نالربلا ىف طق ةينازيم مجاهع

 هنوضقاني ةليل دعب ةليل هب نوأزهم عوبسأ ةدم هموصخ لظ « ليب ىلع هناجه
 هلهج رخآلا دعب ًادحاو نيزرابلا نييداصتقالا عيج حرش دقو . هنم نورخسيو

 . ةءاجلا أديل هكرت ةيرخس ىف اوددأ مهلكو « هنوتجو
 لدسأو قابطإ فصن هينيع قبطأو هينبكرو هيعارذ كبشأ « كرحتيال سلج

 ىتلا ةيرخسلا تارابع ىف ركفي ذأ اعر « نوكسلا نم امانق عقتملا ههجو ىلع
 « فيرلا ةداس نع آر يثك ؟مالكن آلا عمسن ال » : لاق نيح ىضاملا ىف ليب اهم فذق
 ىنصي ال هنأاكو « «ةروهشلا ةاجلا نع آريثك نآلا عمست ال » : نألا لاقي هلف
 دقنلا ماهس نأ هناكبم ىف م كلا فنملا نمنيبت ىتح ةباهلا ىف ملكت اف «رعشي الو
 رخآ ىلإ تقو نم هنكل « ةرمتسم ةثداه ةمنن هسفن لع ضرف « هتباصأ دق
 : همالك ةبادب تناك ملألا ديل لع لدن ةراسع ىف مهلا تارايع هنم ردصت

 بيحت نينر « «نالربلا ةمنط ىلإ ىمتتأ ىننكل « ةيلاملل اريزو داو أ مل ىلإ »

 ةدم لوط ل بزح معز نع رظننيال وسور نم
 اذهل ًايسانم هب طاحأ ىذلا دعرلا ميزهو ريصقلاقريلا فطخ ناكو ؛ ةليوطلاهتبطخ
 تآدهو حايترالا اد نوتسدالح ضيم اذإف « هموصخ هآراك ىناطيشلا صخشلا
 ةجهمللا لادتعا ىفو سوفنلا ىف ذيذل عقو ةيقالخألا ةنزتلا هتارابعل ناكو « ةفصاعلا
 . ةحارلاب روعش

 +ا ىئيسىلع نونفلا رسعأ اهلمج اعر ًاقيقد ًارعش ةيزالجي الا ةينازيلا ىف نإ
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 اهيناوق ىفف ءرتسنمتسو ناضحأ ىف ةلوفطلا ذنم اوبرب مل نيذلا ىليئارزد لاثمأ نم

 كاعصتو « ًافيخم ًارفاتتم امنن ركسلا ىلع دحاو مرد ةدايزا لمحي ام ةبلصلا ةبمجملا

 ةدايز اميب « ديدجلا هرمكرألا دئاقىلإ ةقفشىف نورظني مثو نيعماسلا ءامدق نانسأ

 ةريملا ىلع بئارضلاو ؛تايننلا ىف قفاوت كلأ مهناذآل قلخ اعر ةمجلا ىلع مرد

 نأ كشال « ًانيصرو ًابعص ايشمت هضعب عم ىشمتي ةءرحبلا تاقفنلا ىف داصتقالاو
 ىف نوتسدالجم نكسو . ةيلاملل ءارزو اونوكمل اودلو نبذاا كئلوأ ىدهم ةزيرنلا

 ءاطخأ حضفي نأ نم « مظملاو ىاسلا نفلا كلذ ىف ىبيبط ذاتسأ وهو « ةلوهس

 . ىدتبلا كلذ

 نم رظني ناك« دج ناتبعتم هانيعو اعتاد ناتكبّتشم هاعارذو ليئارزح ىنصأ

 تودلا رظتني تافرشلا ىدحإ ىف ىبرد سلجو ؛ طئاحلا ةعاسو# رخنآ ىلإ تقو

 عضو مث « قئاقد عضب نوتسدالج ىلإ ماّهاب ىنصي وهو ةرازولا ريصم ررقي ىذلا

 . (« لمم » ةطاسب لوقي وهو هيعارذ نيب هسار

 . نيتئام مامأ تاوصأ ةسحنو ةئامثالثب ةرازولا تطقس احابص ةعبارلا ةعاسلا ىف

 ةقر ًاقح روصي ءىشث الو . ًاريصق ةطلسلا ىف هروح ناك « وص نينامثو ةتسو

 ىلع ساجلا نه حفصلا لأس هنكل « نزح ىأ هيلع رهظي مخ « هعادو ىف ليئادزد

 ؛ اهم لضان ىتلا ةعاجشلا ىلع نوج درول هأئهو « هتبطش ىف ةءداعلا ريغ ةرارحلا

 هفسأ لمي هللا نأ هتاركذم ىف نوتسدالج ديق ءاسلا ىفو . راتسلا تادسأو

 « ةريبك بهاوم وذ لجرلا كلذ نإف ليئارزد طاقسال ةراتخلا هلآلا ناك هْنأ ىلع

 . « ريخا ىف اهلمعتسي نأ ًاريثك هللا وحرأو »

 هنيب ةلصلا آريخأ نوتسدالج عطق ذئدمي تفلأت ىتلا رارحألا ةرازو ىف

 ىتح ةزراب ةرازولا هذه تناكو « ليي راصتأ ضعب عم اهيف كرتشاو « هيضام نيو

 . « تايافكلا عيج » ةرازو: « .؟ نم . ؟ نم » ةضراعم ليبس ىلع تبقل اهنأ



 هج ١ ةلكتم

 لاللظ

 ديع نمزا دخأ ... ةلسنوسو نغ .نسحلا دب ةنسو.ت ةتشكوت

 راصو ؛ مفلا ىفرطب الصتاو فنألا ىناج نم نانضغ دتماو « هجولا اذه تامسق

 نسلا مدقترثأ دقو «اريثك ىلفسلا ةفشلاتلدتو « ًاداوس رثك أ نينيعلا تح داما
 « قئارلا نوالا ىذ ىزلجتالا ىفرثؤيامم رثك أرخآ انو ذختا ىدلا ىودبلا اذه ىف

 ةيبهذلا لسالسلاو ةثكرزلا ىرادصلا نمز هتفرعي مل ىتاللا تايتفلا تراص

 امل لاق ؛ ىأرلا اذه نم نكت مل نآ ىرام نكل « احيبق ق هيدحي رعشلا لئادجو

 ناكو ءاسلا اذه ىف سلجلاب ةريبك ةحاصف ىف لكت ليئارزد رتسم نإ » : ممدحأ

 . « ةظحللا كلت ىف ًاقئار هرظنم

 هنأ سانلا نظي ؟ ًاقئار هرظنتم تدجو له ؟ ًاقح كلذ سيلأ . 12 : تباحأف

 . « مئان وهو هوأر وأ دوأل ىنإو ليج وهف « كلذك سيل هنكل رظنلا حيبق

 مشي وهو ندنل ىف ساتلا نم دحأ هرب ملو « ناك ام اتمص رثك أ لجرلاراص

 كشي أدب ؟ ادبأ بسكي له نكل « ةرطاخملل هليع اظفتح لظو « نينثا ريغ

 رشع مجاهو ؛ نالربلا ىف عمسام لجأ اهمإ اهنع هل ليق ابطخ ةرم ةئام ىتلأ دقف

 نأ امإو « ةريخألا ةبقعلا دنع ميعزلا بره نأ اما « هل ةلباقلا دعاقلا اهيف تاسع

 نم امون مرقلا برح تضرف مث .٠ روهش ةعضب دعب تفلأت ىتلا ةرازولا طقست

 راصنأ قاقشنا رثأ ىلع دجو ىدلا قرحلا قترب ل « ةليوط ةدم سدقملا داحتالا

 ًافيعض بزحلا لظو « ليب
 اذامل » : ميدقلا لاؤسلا نآلا لأسُي امدنمف « ًاقيدص ىلرد درول راص دق

 دروللا نكل « « هيف قثأ انأ » : بيحي « 6 ؟ ليئارزد رتسم ىف دحأ قثال

 رومأ ىف بطاخي نأ ضرلا دادتشا دنع بحي الو سرقنلا ةأطو هيلع تلقث ىفلرد
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 ةجرت هل أرق ىباختنالا حالصالا نأش ىف هثداحيل ليئارزح بهذ اذاف . ةلودلا

 : رجشلا قاروأ طوقس نع اوفليل ةيسنرف ةديصق
 رمعلا فيرخ ف ىظح لثم اهءرفص ىف تابانلا هذه

 ناك دقو « زيزعلا ىزيد » ىأر اق نيرطشلا نيذمل حاتم ىبرد درول نإ
 مالستسالا اذهو . ةعاجشلاب حلستيو 6« زيزعلا ىزيد » دهذي ؟ لبق نم [سعاش

 لوحي ءىشال ؟ ةرازولا نم همهم اذاف «زوجعلا ليبنلا اذه ىلسي فاغشلاو مولا

 ىف مهلوأ رك ذ دجيو 6 ىلرد لآ نم رشع عبارلا تنوكلا نوكي نأ نود

 هنبا هيلع لخد امدنعو . ىبردلا قايس سسأ ىذلا وه رثع ىاثلاو ء رييسكش

 ؟ كب تءاج ةديعس حير ةنأ « ىلناتساي ىحرمم » : هل لاق ةطلسلا هضفر دعب لفاتس

 حرتقا ام اذإ نكل « 6 ؟ جاوزلا ىلع تمرثع كنأ وأ هسفن قنع ىزيد عطق له
 لقأ سيل دئاقلاف « كلذل ىبرد بضغ باونلا ساحب ىف ىلئاتسب ىزيد لادنإ مثدحأ
 . هدعاسم نم ًاصالخا

 نياففاحلا ةطرو نع نيلوئسم هدعاسمو دئاقلا تربتعا ةيئادع ةعاج تدجو
 ذخأ . «قباسلاو ىدوهلا » امهنوبقلي نيرئاثلا ءالؤه ضمب ذخأو « ةليوطلا
 0 هنأ ليوهف بعتم هنأ رعشي ليئادزد

 نأ دقتعي لازال وهو « كلذ ناكدقل معن : مماطملا ىوذ نم وه لهو « هيزخل

 كشالب ؟ رتهتسم وه لهو « ةميظملا لامعألا ىلإ لاجرلا عفدب ىدلا وه دجملا بح
 عمطلا عضخنأ دقل « راتهسالا اذه ءارو قتخم ةبوق ةيلايخ حور ةبأ نكل
 ةلاسر هسفن نوتسدالمجل بتكو ؛ صالخالل ةصرف نم رثك أ ىف راتهتسالاو
 هل ديحولا سفانلا ديعت اهنأل ؛ ةرطخ ةوطخ ىمو فالتئالا ىلإ اهنف هوعدب ةليبن
 اه رربي ةيقلخ انابسأ دجوو «.ًادراب در در نوتسدالج نكل « بزحلا ىلإ
 ؛رارحألا نم ةرازول ًاسيئر ريصي نأ بير الب ثيلي الو « نيظفاحللا نع هلاصفتا
 ىزيد ناك . درام ليئارزد نأو سيدق نوتسدالج نأ سانلا دقتعي كلذ عمو
 هتلوفط. ىف حرج دقو « ةقيقحلا نم رثك أ ريهاجلا ىدل دج هوركم هنأ دقتعي



 بس 15اي منح

 ! لدورود زيلع . مآ ) :لوقي ليفين قدورود ىدال ىلإ بتكو « ًاساسح قف

 . 6« ىمخش نوهركي اعإو « ىتسايس نوهركيال مبنإ
 ثيح « 1861 ةنس سيراب ىف نوتجنسلب ىدال تتاف ءامدقلا هؤاقدصأ ىنتخا

 5 اهدب ىف سلف رخأآ تردد نأ دعب « هيسرود عم ندنل نم برقل ترطضا

 هيلع فطعت تناكىدلا ديدجلا ميعزلل ةثتهت ةلك لسرت نأ اهتوم لبق تعاطتساو

 ةريخألا امهتدقر ىف اهو « اليوط اهدعب هيسرود شعي ملو « ايظع الجر راص مث

 تامو . تينارجلا نم دحاو مره تح تنام نم ةءرقم ىلع ىمروبماش ىف اعم

 عرتخا ىذلاو « ىسجتنوكل احذوك هذخنا ىذلا رتهسلا فيرظلا ثيع“ امدعم

 : اهاتعم رعشلا نم ًاتايبأ ىزيدل كرت دقو « بابشلا ارتلجتأ

 نيذلا كئلوأف « تاراصتنالا نم هيف ةدئافال « ريخص لاضنل اهنإ ؟ ةايحلا ام »

 . « نيبساكلل برالو ًاثيش نوبسكيال نو رصتني
 وهو «آريخأ قودلا تام مث « ؟ةايحلا ام :  هلوق ىزرد ددرب ام ؟ريثك

 ىتح هزانج ىف دونملا تفطصاف « دلخم هنأ سانلل ليخ ىذلا ىديدحلا لجرلا

 نونغلا بلق ام اذإو « لدنيه "رم ديشانأب توم فلأ عفتراو « لون ناس

 ايلقت ا م ا ل

 ىف ايح زوجعلا تسمهدتل لازب ال ؛ دقتناو هنع كلذ فرعو سريبت نم

 . هتداعك .ابلس قب لقملا نكلو هرصب دقف دقو ؛ هرمع نم نيناعْلاو ةنماثلا

 بات و « مهلضفي نيذلا ءارمشلا دئاصق ظفح دقق ةءارقلا عيطتسي ال ناك انو

 ديعت نأ بلطت تاونس نامث زواجتت ال ىتلا ةريغصلا هتديفح تناكو ؛ تاولصلا

 هيلع دمتعي ال قيفر هنكلو « اظفاحم راصو « ريثكر اواب ريغت . همامأ اهسورد

 « اهل نعم ال ةيهاركب هعبنت ىتلا ةنونجلا انيزور نم فوخ ىف شاءو « ريثك
 تادروللا سلجحبو بقلب الإ لحي لف « ةايملا ىف نيموزملا نم دقحلا اذه هلمجو

 . ةحارلاو ةورثلابو

 نول تاذ اهنيبج طوح ىتلا رعشلا لتكو « ةليج نوترون نيلراك لازت ال



 الدلو

 ف لاخلا ةكلم روميس ىدالو ؟ ةليمت تراص ابكل « ليج ىحسفتب دوسأ
 يلط ىلإ ةدئاللا نم ثماق اذإ رطضنو « هرمع نم نيثالثلا ىف دلو ال راص ىغم

 ذ , ةريبك ةراسخ ١1859 ةنس ىف ةنيمألا ةراس توم ناكو . اهراج نم ةدعاسلا
 اموز نآلا نآ ىرام تراص . نانحلا زكسعو ةمالسلا أجلم ةلئاعلا راد هل قبت
 اهجوز مهفت اعاد مو « مايق نسحأ راودألا هذه موقت ىمو « اتخأو امأو
 ةءانع ىف ظفتحيو  نامزألا رئاس ىف ملاعلا لاجر غبنأ هنأ دقتعتو « طق هقياضت الو
 تانمتملا ىف ىتح ًانايحأ هديب كسمتو « ةلك ابف بتك اذإ ًانأش قاروألا لقأب
 روسديو ىف ؛ ةقئال ريغ تارابعب هوفت لازن ال هو « ع وضخ ىف اهلبقتو ةماعلا
 ةميق نيلعت ال كنأ ىتزينع اي اعر نكسل » : ةكلالا ةلئاعلا نم ةريمأل تلاق
 امع ليئارزد لأسو مو تاذ نشثملا ءىرجلا ثيعس جروج عجشتو « «بحلاجوزلا
 . « طق اهنم لجخأ ال ىنإ !ال » : باجأف هتجوز ثيداحأ نم لج ال ناكاذإ
 ع « ةداعلل ةقراخ تافص اذ نوكت نأ دمال ىزد اي كنكلو » : رخآلا هل لاقف
 . « ليجلاب فارتعالا : ىم « لاجرلارثك أ زومت ةفص ريغ ىل سيل « الك : هباجأف
 ةنس لك امل بتكب ناكف « سانلا ىنرقتحا نيح ىب تدقتعا اهنإ » رخآل لاقو
 . ةريصق ةديصق امهجاوز ىرك ذ ىف

 لئاسر ةدم ذنم ملسقي ليئارزد ذخأ دقف « بيم صخش امهنايح ىف رهظ
 اهنإ لوقت جو « هيكروتب نطقت زيلو جدنرب زسم ىه هيدل ةلوهجم ةديسنم باجترالا
 ىف ةهوتمم ازوجم نوفرعت له » هءاقدصأ لأسو « ىدوهم لصأ نم ةيحيسم هلثم

 ذيفنت ىلوتي تأ زيلو جددرب زسم هيلإ تبلط موي تاذ ىف « « ؟ هيكروت
 دجوف ؛ نأ ىرام هعمو اهاريل بهذف « ةيصولا نم اماه ًاءزج لبقي نأو « اهنيصو

 راس . ةفيرظ ةكحضم « ةثملا ةمخض اهرمع نم نيعبسلاو ةسماخلا ىف ةديمس
 « جسفنيلا راهزأ هيكروت ىلإ لسرت ندنجومف « ءاقدصأ زوجعلا ةديسلاو ناجوزلا
 نسم ىلإ ةيمويلا ةلاسرلا تلحو « ندنجوه ىلإ درولا راهزأ هيكروت لسرتو
 هب تحرف ام ربك أ نإ » : امل لوقي وهف « ةراس ىلإ هتلاسر لحم زهلو جدر



 يد

 رثك أ ىتددضنم قوفو يتفرغ ىف ت تشاع دقف « كتم تءاح ىتلا دورولا ةنسلا هذه

 « اهموأ ىف ةعيد ٠ اهلكش ىف ةليج اهلثم ادورو رأ مل ىفأ دقتعأو « عيويسأ نم

 دالب نم تءاج نوكت نأ ددال كدورو نأ اقح دقتعأ ىنإ . . . اهتحنار ىف ةيكز

 لجأل حابصلا اذه لصو ىدلا ىرحبلا 6 راموهلاب » تثج ننأ نم ... ريمشك

 طيحلا ةوالح همعط ىفنإو « اديج ناك دقلف ؟ نورتفمأ رواغم نم وه له ؟ ءاذغلا

 6« ... هتحوام ال

 « ىردندنل ىدال نهنف « ةييتكلا هنايح تايرخأ ءاسن عم هتاقادص تنيز

 اديح هتلسرأ ىذلا كيلشلا ناك « ىتدورود ىزيرع » : ليفت قدورود ىدالو

 « « امومتو ابعتم اهف تنك ةظلل ىف بسانم تقو ىف لصو دقو « كلثم ًاذذلو

 هذه نم كوجرأ » : لأسو ةرم لوأل اهف اهآر ذإ ةصقار ةلفح رك ذي وهو
 ذئدنع ءاسألاف « 4 ؟ ىتاثلا جروج دمع نم ةروص نم تجرخ اهأكىتلا ةاتفلا
 نم تايتفلل سيل 185+ ةتس ىف نآلاو ! لقعلاو فرظلا نم ريثك ىلع نك

 ةبكرلا ىلإ ةريصق بايث ىف نهزنتيف «ايليكلا تاداغ نهنأ ني نأ الإ عمطم

 بابشلا نشقانيو « كيد وأ نوجو موت لاجرلا نوعدو « ةليلا نملجرأ نرهظيل
 . « تياوه » ىدا تعرتخا ىتلا حئاضفلا رخآآ ىف
 ىف ىليئئارزد ىلإ لسرت 6 دق ب سرت هاياسللا

 2 ليئارزد هآر ؛ عجل ريما مل نم امطق ة ىرليوتلا رصق

 ًاروطاربما هسفن رصقلا ىف لباق كلذ مامأو « ىننلا ةقرغ ىف هريرس قوق سلاج

 نويلبا' نيع ىلع نآ ىرام تسلج . زيماتلا ىلع هيراق ىف ههزني ىفاملا ىف ناك

 كيحضو « اهلمع نسحيال ءايشأ اعاد ىلوتي هنأ فيكو « ذئدنع هلشفب هركذت مويلا

 بح ققحم دقو . « هل فصو ريخ كلذ نإ » : ةروطاربم الا تلاقو روطاربمالا

 دهع ىف سيراب ىف هفاصوأ لئاع ام فداصو ؛ ةليلو ةليل فلأ باتكل ىزيد

 قنع هبشي ىذلا اهقتع لوحو » : الئاق هآر ام فصوو « ةيناقلا ةيروطاربمالا

 رواغم ىف هلثم دجون امم سالاو درسزلا ع نم ًادقع ةروطاربمالا تلح « ةعجبلا



 دس ايكو دس

 روطاريمإلل لسرب ناك ام آريثك و « اسنرفل هبح ىف ًاصلخم لظ . « نيدلا ءالع
 . مئاصنلا هذه لمه ام اريثك ف سألل نكل « نييرس لسر دب ىلع ةديشر حئاصن

 ءاهلإ تسرهدنل هقيدص ىغاملا ىف ىزرد بحس ىتلا « ةريغصلا ةكللا تراص
 ةلماعم هتأرماو وه هلماعتو ليئارزد فلأت ايجيردت تأدب « ةيوقو ةريبك ةكلم
 . ةقباسلا ةئسلا ىف تربلأ سنربلا تامو « ةنسح

 ىف نإذ ؛ هب نابشلا باجيإ اثبع هنايح عضي مل هنأب ركفي ليئارزد لعج امم
 وجاتنوم وه سدحتم باش ريتركس هد لصتاو . مهيذجي ائيش هتسايس تاروصت
 ذبلت وهو . هل [ذيهلت ىبرد نبا ىلئاتس راصو « ًارثؤم اسالخإ هل رهظأو ىدوك
 لآكرشمم اي مسنإ 0 : ل لوقي ىيئادزد ناكو « ليحل فرتمي هنكسل رذملا ريثك
 ىف ىلناتس ىلع شرملا نوينانويلا ضرع موب تاذ فد ٠ « لايكلا ميصقني ىبرد
 شرع نأ ول 1 . ضرملا اذه هقرب مل ىذلا ىلناتس ضفرو « كلم نع محب
 . ىزيد لع ضرع ناد ويلا

 « ةيرخفلا هاروتكدلا بقل ىدهم يكل دروفسك أ ىلإ بهذ 1867 ةنس ىف
 اواباق هنأو « ةيرخسلا نوبحي ةيلطلا نأ معي وهف ؛ قاق ريغ نم كلانه لصي لو
 كلت لثع نوتجنلو قودلا دعب دحأ لباقي مل نكل ؛ ريفصلاب نايحأ ءالظعلا ضعب
 « قيفصتلاب نري جردلا امي ةعماجلا ريدم و ًاثداه نوللا عقتمم راس « ةساجلا
 ربك أب » : ةبلطلا حاص « 6 ؟ ةداسلا اهمأ هب نوبحرتأ » : ةينيتاللاب ريدلا لأسو
 تماصلا هجولا اذه ىلع اليلق ةايحلا ملاعم ترهظ ذئنيح « ممظع ءاضر ؛ ءاضرلا
 نآ ىرام فشتك ا اذإف تاديسلا ةفرش نع ةدحاولا نيعلا تاذ هتراظنب ثحبو
 , ىرت داكم ال ةلبق هديب اهل لسرأ

 دبع داع د

 نيدو ةليولط مأ :ةرهسق رع نويبنلا ب .>» نوتسو ىدتبإ ب ةنس انوتس
 كش الب وهو « ىحلالا لوصفلا ماظنل اقافو رشبلا اهعضو ىتلا تاسلجلا راودأ ظن
 ىبرد ةساير تحت نيتيم وأ ةرم لمعي فوس ؛ ةرازولل سيئر ادبأ نوكي نل



 لس ؟ايبإ

 وهف ء«فسألل وعددام وهو اهازايتما امل ةريبكلا تالئاعلاف لئاتسرود ىتأي مث

 « هل سيل ايف اريثك ركفي لقعلا كرتي الأ بجي نكس « ةطلسلا ىلإ قاوت

 ماألا كلن ىف ناك . ءادنتبالا ةعاضو ىلإ انرظن اذإ ريقح سيل هيلإ لصو امو

 لافطألل حلصي لثم وهو « 4 نامجشلا ىلع *ىش بعصي ال » : ىنيتاللا لثمإب لثمتي
 « طق وكشت الو طق رسفن ال» : رخآ الثم ًاريخأ ذخا دقو « بعص ”ىش لكف

 . اهف ةدئاف ال ىتلا تالكلا بانتجا بحي ذإ

 نيلهكلا اهقيدصل تاهبنجلا نم افلأ نيثالث ةكران زهلو جدير نسم تتام

 عضاوتم لجر لضفب اليقث قابلا دعي ملو « نوبدلا نم ءزج دادس نم غلبملاب نكمت
 ىرتشا دقف ؛ ريشكر ويب كالمألا باحسأ رابك دحأ وجاتنوم وردنأ وه ميركو

 ضرفو ؛ تاهجلانم افلأ 07 وحن ىهو نيبارلا نم نوبدلا عيجج ليئارزدب هباجال

 ىف نئدن نأب زوحعلا ةديسلا تصوأ . ةئاملا ىف ةثالث ىه ةلداعتم ةدئاف اهلع

 بهذي دقو « ةريغصلا ةسينكلا نم ةءرقم ىلع كلاته دقرت ىجو ندتجوه نفادم

 . ةينشم ةايح ىضمأو ةينبلا ىوق طق نكي مل وهف « لجاعلا بيرقلا ىف ليئارزد
 ةفرشلا ىلعف ؛ بيحاعألاب تنأ نآ ىرام نإف « ًارحاس اناكم ةقيدحلا تراص دقو

 هز اهيلت ىتلا ىفو « رمجألا ناوقسألا اهادحإ ىف سرغ سنارواف نم ءاضسب ىناوأ

 ةقيدحلا فو « تراويتس لآ كخ نمز ىف هتلاح ىلإ تيبلا ديعأو « قرزأ قتيرفأ
 نوهزتتي اناسرف ءرلا روصتي ةقيدحلا ىشامم سرحت تامل لل ليثامت ثيح ةمظنلا

 ( ةديحو امهمايح تناك ءاقدمألا نم تارايزلا ضعب ادع ابفو ؟ مهئاقيشع عم

 . اهءاظن نم ةسينكلا ىلإ باهدذلا رغيف دحألا موب ىنأيو « ةريتو ىلع ريستو

 «"بلك» مرتحلا سقلا رظنيو ندنجوه لآدعقم ىف سلاج وهو ليئازد لحم

 ولتي وهو ءام موب ىف ةفقاسألا نيمي دقىدلا ىوقلا لجرلا ىلإ ةالصلا ءانثأ قلق ىف

 تعفترا ىانأ نآل كيلإ قوص عفتريلو اعد عسا برا اهمأ » ١٠؟ رومزلا

 ترصو . . ةدحو ىف شيعي ىذلا بارغلا ل ثم ترصو تفشن ىاظعو « ناخدلاك

 فقي ىدلا روفصملاكتنكو ترهس دقل ٠ . ثويبلا ىلإ ىوأت تلا ةموبلا لثم



 كج ياام

 ىنوحدتع نبذلا كئلوأو « ىتوبنؤوي ىوصخ .تلاك « حوطسلا قوف اديحو
 برا اهمأ كنكل « ةرجشلاك ًادماجترصو « لايملك ىايأ تبهذ . ىل نورغأي
 ْ . « سانجألا عيج ىلإ دتع كمسا ىركذو « ادلاخ قبت

 « نآ ىرام اهكرت ىتلا ةريغصلا ةءرعلا بناج ىلإ هيمدق ىلع ًايشام دوعي
 53 ملكت ىو اهلامعأ ىلإ ريشت ىو سمحت اهم اذإ اهرب قوسن ىم اهيبو

 قاطأ نيتليجج نيتعجب ةريغصلا ةريحبلا ف تعضو دقل ! مالكلا ىلع نأ ىرام ردقأ
 ع نيمسالا نيذه راتخا اذامل اديج- مهفت ال ىهو « ردنايل و وريه مسا زيد امهلع
 ع ميدقلا طنسلا رجش ىف نكسي ىذلا موبلا تقياض دق ةقيدحلا اهليوحن ىف مو

 ىتأي ءاسلا ىفو ؛ اينيد ءانتعا هب ىتتعاو ؛ افريتم رئاط مويلا نإ لاق ىزيد نكل
 . مالظلا ىف ةريدتسلا هنويع عملتو سوقلا هراقنع ذفاونلا عرقيف موبلا



 هنإ ؟ًايعفت انمز انرصع ريتعت فيك »
 ىعتنت ال ىقلا ةيئاورلا ثداوحلاب ”ىلم رصع

 ثدحمي اك ضرعت ناجيتلاو عرنعزتت شو رعلاف
 الاجر ملاعلا تاقولخم ىوقأو « ريطاسألا ىف

 الإ تاونس مضب ذنم اونوكي مل ءانو

 . © نييفنمو نب صاخم
 ليئارزد

 ليئارزدو تيارب نم لك لواحي دسأ ةروص المو ةنس ىف شنب ةلحم تعمر

 هذه نم لكى لعب تكو « ىمحلا دمدحلا نم نابضقب هزخي نأب هظقوب نأ لسرو
 ةنس ىف صقانلا حالص.الا ذنف « يمص لعر ةروصلا هذهو « حالصالاةلك نابضقلا
 دحاولا بازحألاتلواح نيبخانلا نم دودحم ددعل باختنالا قح متمىدلا 881

 دسألا نكسل « ةديدج ةوطخب مامهالا ىلع ىناطيربلا دسألا لمحت نأ رخآلا دعب
 حابشأب ةئيلم ةينالربلا ةريقلا تناكو « همون ىف رمتسا ًاريثك لك أ ىنلا

 « تاهنج ةرشع نم رثك أ آراجيإ عفدب بخان لكل باختتالا قح ىطعت نأ
 دحلا ىه تاهنج ةينامث نأو « لجمم لمعلا اذه نأب رارحألا نم ةضراعلا سيصتف

 منع نأ رارحألا نم هتيبلاغ نالر انايحأ حرتقيو « ناسن الا قوقل لوقتلا

 نأ ليئارزد هيبن ناسلب ىبرد دك يف « تاهنج ةعبس عفدد نل باختتالا قح

 نييزحلا ىأ ةقرعم ىلع فقوتم ةقيقملا ىف سمألاو « ءاغوغلل ارتلجبإ ميلست كلذ ىف
 كئلوأ ىلع اقناع ملكت نوتسدالج نكل « ددحلا نيبخانلاب ديفتسي نيريبكلا

 بعشلا ىوق نوستقيو ؛ وحتلا اذه ىلع ةيبباختنالا تاءاصح الأ نوريشتسي نيذلا

 هذه مهملع قبطنت نيذلا ساتلا نإ : لاقو « ةازغلا نم شيحم ءرواعقي اك



 ب اي

 دح أ ذئدتع هلأسف . © انمدو انجل مث ءنويحيسم انلثم مثو انناوخإ مث تاظحاللا
 ضب ىأرو ؟ راجيإلا نم تاهتج ةعبس ىدل انمدو انجل فقي اذا نيظفاحلا
 نم اوبحسفاف مهقوذ قفاوت ال ةيفطاعلا تارابعلا هذه لثم نأ اضيأ رارحألا
 مالدع رواغم ىلإ أجتلا امدتع دواد كلا نآأل « نييلدعلا » تيارب ممامسو بزملا
 نكح ذكنيح « « نيضار ريغ |وناك وأ نود ملع ثناكأ نذلا عيمج هلوح عمتجا
 نوتسدالجو نيزملا نوج درول ةموكح طاقسإ نم نيبلدعلا ةنوامع ليئادذد
 ةرعو « ليئارزد عم محلا ىلوت كلا دب ىبرد دروللا لبق نأ دعبو . سمحتلا
 هيلإ تدأ فلاحت ةدارإابو « ةيلقأ ىلإ ةدئتسم كلا ةزازولا هذه تلون ى رْخأ
 . لجألا ةريصق نوكّبس امهترازو نأ اًضيأ ةرلا هذه ىف رهظو « ةمدصلا

 داع دج د

 وهو فورعم ريغ سأل أخ ىاطيربلا دسألا ظقيتسا ىبدد 5 ةيادب فتم
 تممجتو « كرايدبابم ةطيحلا نابضقلا ىف ةلثمم هصفق زجاوح رسكو « بضغ ىف
 ةموكملا ٍترطضا ىتح حالصإلا ةبلاط ىدانت ىو ةيلاتتم مايأ ةثالث ةدم ريهاجلا
 ن.هاظتملا نأ ىرام تبقارو « اعز ةيلخادلا ربذو ىبو « دونحلا ءاطدتسا ىلإ
 ؟ مهيلع فطعت تراصف نوملتي مهنأ لع لدب مثرهظم نأ تدجوف اهي ةذفان نم
 نآلا ىتح تاظ ةلأسلا هذه نإ هل تلاقو « لارومب رصق ىلإ ىبدد زكللا تيلطو
 نأ ريللا نم هنإو « ام اموب لحن نأ بجي هنإو « دالبلا لفشت ىمو ةنس نيثالث
 ةصرف ليئارزد ىأر ةأْخل نيح ىلعو « نيظفاحلا نم ةداذو ةطساو لح
 . بمعلل ةردا

 ىلزلا باختتالا قح ىف عسوتلا راصنأ نم اكاد ناك هسفن قامعأ ىف وهف
 « ةماق الاو نمزلا ىف ةبسانم تادييقت عم هراجيإ ناك امهم توص تدب لكسل نوكيف
 دقف « نيظفاحلا ”ىدابم عم ىشمتيو « هنع ةعفادلا نك أدين لقألا ىلع اذهف
 ثات نأ ايي « دالبلا ةداعس ىف اعاد حلاص ممل رودلا بابرأ نإ لوقت نأ عيطتست
 تاهدج ةتسوأ تاهنج ةسح وأ تاهنج ةرشع دنع فقت ىتلا ةمنطصلا دودملا



 واله

 ءالؤمل باختنالا قح سنع ىدلا بزحلا نإ مث . اهنع عافدلا نك الو ةفيخس ىه
 ا ا رف نييخاتلا

 ةريدج ةصرفلا نإ ةقيقح . ماملا ىأرلا نم اديبأت دجي مهجانرب نم ءزج أ

 ؟ كلذ لبقي بزحلا له نكل « ةلواحلاب
 نع عافدلل ببس نم نيظفاحلا ىدا نكي مل « ًاشهدم ءاكذ بزحلا رهظأ

 نيثالث ةطلسلا نم مهحرحو مهموصخ هعضو ىدذلا 18** ةنس ىف نيبخانلا ماظن

 نم مغرلإو « رارحألا جمانرب ىف ةقرو ريخ زاجتحا ةركسف مهمرجم دقو « ةنس

 رخ ىف مهمأ اورعشو ؛ةلجلا عورشم مهنم ملنعألا داوسلا لبق نيضراعملا ضعب
 اذإ هنأ « ةغ ىلع اوذخأ دقو « رارحألا نم نوريثكلا ىأرو ؛ مظع راصتتا

 « مهتاوصأب مثوديؤي نأ الإ مهعسي الف رارحألا ةسايس ىلع نوريسي نوظفاحلا ناك

 وه هل ديحولا ميكحلا كلسلا ناكو « ركتم راحدنا مامأ هسفن نوتسدالج ىأر

 « ةككالملا لع لمحي رشلا حور ىأر ذإ قنحلا دشأ قنح هتكل هراصتنا رهظي نأ

 ديزي ىك ةالابلا مدع راهظاب اذه ىنعو « ىناطيشلا همصخ ىلع بيج فنعب مجهف
 نإ » : لوقي ناكف نوتسدالج ىلع رهظ ىذلا ىتونجلا بضغلا حوضو نم
 أل كلذ سيل « انه لمعتست املق اهنإ لوقأ نأ بجي ةجمل ىف ىنلك مرتحلا ديسلا
 غلي ًانايحأ هكلسم نإ اقح ن ركل « اهرهظي ىتلا ةرارحلا ىلع ةيمهأ ةيأ قلعأ

 رك ذا ام دتع حايتراب رعشأ ىندجي ىتح قلقلا ىلع ثعبت : هتاراشأو « ةيحلا نم ةجرد
 ةدضنلا هذه ىناح ىلإ نيسلالا سلجلا اذه ىف ةضراعتملا بازحألا ءاضعأ نأ

 - .  «ةبلصلا ةريبكلا ثاثآلا نم ةمطقلا هذه لثم امهلصفت
 نكميو « ًائوص نرشعو دحأب ةرازولا تل تاوسألا تذخأ اهدنع

 تاموكح تلواح نأ دعب نوثاقلاب ريسي نأ نم ىداعلا نالربلا اذه ىف ليئارزد

 ىنامرب صن وهو « هيلع ةقفاولا ىلع لصحي نأ ًاثبع ةنس نيثالث ذئم رارحألا

 دتشاو ؛ « ال ليثمال ةعزهىم » : هنأرك ذم ىف ديقف « نوتسدالج هب رعش مظع

 دنع نوتسدالج تلباق دقل » : لوقي نيظحاللا دحأ بتكو . كلذل طخسلا هن



- 

 هرورس ناكف ىبرد امأ . « ةيناطيشلا ىزيد ةراهل عشخ دق هنأ رهظيو «راطفإلا
 هنكل « لوهجم ماع ىف ةزفق الإ ىع نإ تاوطخللا هذه نأب فرتعاو « ب
 ْق رارحألا عضن اتنأ ىرتالأ» : هدب كرفي وهو « هلوق كلذ ىلإ فقاضأ

 . © بيحم قزأم

 دازأو 4 اليوطو اديدش ىريدا نيظفاحلا قيفصت ناك تاوصألا ذأ دعب

 ىق مهم نورثكلا عمتجا رتسنمتسو نم هحورخ كنعو ة هوغاصي نأ عيجلا

 ىف ليئارزد لخد ؛ ءاشع ةيدأم لاخلا ىف اوميقي نأ اودارأو « نوتلراك ىدات

 « هل ةناهن ال ديدش قيفصتب ىرخأ ةرم لير نا لإ دوا

 اهنأو « هرظتنت نآ ىرام نأ لي هنكل « مهعم ىشعتي نأ هيلإ هؤاقدصأ بلطو
 ةساح ىف تور للاتلا مويلا فو . اهلمأ بيخي نأ درب لو « ءاشع تدعأ ًاضيأ
 0 تددعأ دقو « تيبلا ىلإ اون داع ىزد نإ » : امل ةقيدصل

 ىل لاقو اهلك اينابمشلا برشو ةريطفلا فصن لك أف « اينابمشلا نرم
 هال ىف كديف ىهو « « ةجوز كنم رثك أ ةقيشع ىل تنأ « قزيزعاي »
 . اهرمع نم نيعبسلاو

 دج داع

 نوتسدالج ةعزهف ؛ نالربلا ىف ليئارزد فقوم نم ًاريثك حاجنلا اذه ريغ
 « شهدب ام اهفو ةيلسقلا ىلع ثمبت ىعو « ليب ةعزه لشم موي ام اهيف نكي
 ادارأ باونلا سلجم مهفرع نم ربك أ نمو « بازحألا ءامعز نم نيميعز نإف
 اريثك ىذلا لجرلا اذهو « امهعرصف ىرِد التاقي نأ ةنس نيرشع ةرتف ىف
 ؟بغر اذاف ؟ رارسألا لاجر نم الجر نكي ملأ « ةيويسألا رارسألا نع ملكت ام
 تانمل ىلإ ريغتي ال ىدلا عّنقملا ههجو» ىنصي ناك امدنع ؟ هيماسع ص امو
 ىلا رظن ى ديدح صخش نوكت دقل ؟ هزل رود ناك اذام « نوتسدالج
 ةروص ىو « هراصتنا ىف ليئارسإ » : ةروص ةيناثلا شنب ةلحت ترشنو « علا
 روهمج حالصإلا دبعم ىلإ بحس دقو © ىريد هجو هل رجحلا نم لوما ىبأ



 . طوسلاب مهتحي ىبرد امني نوتسدالج مجنم بايثلا نع نيراعلا دينعلا نم

 نم بكرلآ جيزلا اذه رْأ نم صلختي ذئدنع هنولباقي نيذلا نم دحأ نكي م

 نيذلا نيبو هنيي قرفلا راضو « روخصلا تمض بستك 1 دق هجولافرحسلاو ةوقلا

 سلاج ىنأ تايم ىلإ برقأ نوكي دق» : لوقي هيرصاعم دحأ بتك . اقيمع هنوطو حي

 : نوريثكلا لوقي » كلذ ىلإ فاضأو « « هلاتلا ىدوهلا وأ ريل وأ تلماه ىلإ

 صالخإلا وف هكرتي ىدلا ريخألا رثألا نإف كلذ عمو . ! لجرلا اذه لم ىأ

 هنأش امو همدل ارتلجيإ نأش ام نولوقيو « ًايبتجأ سانلا ضعب هريتمي « لماكلا

 نوظفاحلاو نواقتسللو رارحألا نوكي دق ء نوثطخم اذه ىف مثو « ارتلجتا ىدل

 ىلا ةيروطاربمالا تاذ ةيروهجلا كلت نزف ةوق نكل « « عقاولا ف ءاوس هدا

 ارتجتنإو «؟ريثك اتطغ نوكأ وأ « هءذجت ةيلايخ ةرؤض سمشلا اهنع برنت ال

 هناقو لبق ىروطاربمإلا ةرازولا سيئر نوكيسو « اهلختي م ليئارسإ ضرأ ى

 . 6 ةصرفلا هل تحنس اذإ

 نسل

 ىترد ىلع سرقنلا تابجه تداز دقف رظتني ام ريغ ىلع ةبيرق ةصرفلا تناك

 «لامعألا لازتعا هبجاو نم ىرب أدب ىتحمزك م لامعأب موقي نأردانلا نم حبصأو

 ؛ بقللاب برد ظفتحي امي قيقحلا لمعلاب مايقلاب ادهعتم ءاقبلا ىف ليئارزد هيلع لأ

 اهلالج نأ لمأي هنأو ,« هتلاقتسا انلعم ةكللل بتكيس هنأ هريخأ ىبرد نكل

 هديؤيو ليئارزد رصاني هتلرثع ىف لظيس هنأو « هل لحي نأ ليئارزد ىلإ بلطت

 نأ نود ىعألا اذه كنلبأ نأ عيطتسأ الد : هل لاق . ةطلس نم هعمال ام لكم

 . « املع ك ركشأو ةليوطلا ةدملا هذه ىف ةصلخلاو ةددولا كتدعاسم لضفب عا

 اذإ هوعدت ةكللا نأ ملا وهو « ءاقبلا ىف هسيئر احر هنأ ليئارزد ردق ىف داز امو

 . كلذب ةكللا هتحراص دقو ىبرد لاقتسا

 « نروزأ ىف ةكللا ةلباقل هوعدب لوسر هءاج ًايئاهم هميعز ةلاقتسا مون ىف

00 



 ب ةاير

 لوسرلا اذه نأ ةظحالم هرحس ىف 'ىثلا ضعب دقتعي ىذلا رحاسلا تفي مل
 ىف ديعسلاو نكلألا همصخ ىارج لينولوكلا الإ نكي مل ىارج لازنجلا وهو
 : ىبرد درول نم ةئنهم ةلاسر لوأ هتءاجو ؛ هل ةيباختنا ةلم لوأ دتع بموكيو
 نكمتت نأ وجرأو « كترادجو كصالخإاب ىسايسلا ملسلا ىف جرد ىلعأ تناب دقل »

 . « اليوط ركرلا اذه ىف ءاقبلا نم

 .. هيلإ تدمو « رورسلا مئالع اهلعو نروءزا ىف ةكللا هتلباق ىلاتلا مويلا ف
 ىفو هيتبكر ىدحإ ىلع عكرف ؛ «ديلا هذه لبقت نأ كيلع » : تلاقو اهدب
 جراخلا ف سمشلا تناك « ًاقح ديعس وهو ةضيلا ديلا هذه لبق قيمح ناعإ
 ءاضعأ لئاوأ نمو 5 ءرما اهشيعي نأب ةريدج ةايحلاف لك ىلعو ع ةعمال ةعطابس

 ىف هتراهل بابشلا نمز ةطلام ىف هقياض ىذلا ىالك سميج هواباق نيدنلا نالربلا
 نيعيرأ ذنم اعم تنأوانأ انرفاسام دنع ليئارزداب نآلاو » : ىالكه ل لاقو درايلبلا
 . 6« ؟ ةرازولل ًاسيكر ريصتس كنأي نظي ناك نم ةنس

 وهو ؛ ( ربك أ هللا ):قرشلا ىف لوقت اكو « ىالك اب قيقح اذه » : باجأف
 5 « رخآ تقو ىأ نم ريك أ نآلا

 راصتتا هنإ » : هموصخ ىتح لاقو « ةنسح ةلياقم مومعلا ىلع هتديعت دنع لبوق

 سيئرك باونلا سلجم ةرم لوأل لخد ام دنعو . © روصلاو ةعاجشلاو لمعلا
 نوج- رطضاو « هب بيحرتلل اوءاج نيذدلا ةداسلاب سلجلا تاقرط تصغ ةراذو
 . قئاقد عضب هتبطخ فقوب نأ ىلإ ملكتي ناك ىذلا ليم تراويتس

 لابقتسا ةلفح ةرازولا سيئر ةحوز نآ ىرام تماقأ خيراتلا كلذ نم رهش دعب

 وحلا ناك« ءاسلا كلذ ىف لئاتس درول اهم حمس ذإ ةيجراخلا ةراؤو تاماق ىف ةريبك

 رثك أ ةلفملا رضح كلذ عمو « يرلاو رطلا نم ةفصاع ندنل ىلع تبهز ًارهفكم
 نوريثكلاو هتجوزو نوتسدالج مهو رارحألا ضعبو نيظفاحلا عيجو ساتلا
 لوح دهعلا ىلو ةجوز ةريمألا ؛ هدح جوأ ىف وهو ؛« ىزد داقو « ءاقدصألا نم



 ماله

 ةلوهكلا مئالع ريمألا عارذ ىلإ نكترت هو ىزبد زسم ىلع ترهظ اني . ةيهسألا

 ربخم نأ درت مل اهنكل « ناطرسلاب ةباصم اهمأ فرعت رهش ذنم ىعف ؛؟ ضرلاو
 « راصتنالا ةلفح ىلإ اماق ًانوأ فاضأ لالحمشالاو دجلا نم حيزلا اذهف « اهجوز

 سيلو « سانلا امهلبقو ؛ ليوط لاضن دعب نيبو نالهكلا ناذه راص دقو

 ىلع مالكلا دنع طقف 6« ْنآ ىرام » اهف لاقي ال ندنل ىف لابقتسا ةفرغ كانه

 ةبجعلا ةيناواهلا رادقم فرعي هسفن ليئارزد ناك « ءارزولا سيئر ةجوز

 دوماعلا اذه ةق ىتح تقلست ىننإ » : هنوثنهم نيذلل لاقو « هدوعص ىلإ تدأ يلا

 تعاطتساو ةيح تناك ك تخأ نأ ول » : زور بيليف ريس هقيدص هل لاقو « « قازتلا

 ةنيكسم ! ةراس ةنيكسم » : لاقف « ! ةديمس نذإ نوكت مك راصتنالا اذه ىرت نأ

 . ©« اروهجج انرسخ دقل معن ! ةراس





 ثلاثلا مسقلا

 حلا فصع ىلإ غسأ
 راجشألاقرو رياطتب وحلاءالتماو

 ءاسلا ىف فيلا مايأب اتمعن

 فيرحلا لح فنزأآلاو
 د

 ةميظملا نارلا راجشأ ليات

 ساطنلك اهاوُثأ علختو

 راستلا ةمزالع متقتلف

 راحبلا ىركذ رجهلو

 د ع

 بابشلا نفس ىرحب ثيح
 حابرلا ري قتقت

 ةايحلا تارمانم مهمامأ

 زوجعلا ريم فلختيال

 فلو ترف





 ا

 هكلملا

 : ةكلللل نأشلا اذه ىف ةرازولا سيئر بتكو « ةيلاملل ديدج ريزو رايتخا مت
 تنهدراو رتسلل جراما رظنلا نأ كتلالل ظحالي نأ ليئارزد رتسم دب 0

 3 مادقأ ةتسس نم رثك أ هلوطف 0 هيركلا رظنملاب سيل هتكل « رظنلا ىىرتسي

 سرطب سيدقلا ةسينك لثم وهف « ةبسانتم هتماخض نأل الوط لقأ رهظي هنأ ريغ

 اك ليفلا ةكح هيف نأ ىلع « اهنماخش ردقت نمألا لوأ ىف ءرلا عيطتسيال امورب

 اهنكل « ةكلم ىلإ ةءاتكلا ىف اهتفخ ىف ةببجم ةمشن مو « 6 هلكش نم بيصن هل
 . اريثك ال ست تناك

 ءاسنلا ىف دجو هنأ ىلع « نيريثك الاجر هنايح ىرحم ىف ليئارزد بضغأ
 امم راتهتسالا ىلإ تملا هليمو « دئازلا هدأو قطنلا لدجلل هتيهاركف هعم ًاعاست

 نظقون نهو - ءاسنلا بذي ام هيف اذه لك - دمع ةفرخزملا هتارابع هيلع مك

 عضاوتو وعس هيف نانحلا نم عون ىم امنإو « ىسنحلا بحلا م تسيل ةقطاع هيف
 - ةأ رسما تناكو « نهطاسبو نهلهجو نهدانع بحي وهف « ةضماغو ةواح ةوخأو

 « ناديرش لآ -- ءاسنو « ىارج نايميقل ارشان تدجو ىتلا ىه - نتسو نسم
 « ةيعامجالا ةئيملا ىلع هتضرف ىتاللا نه - ىردندنل ىدال مث ء كروك ىدال مث

 نم ةبعش لك ىو « نالربلا ىف هدعقم نم هتنكم ىتلا ىه - نآ ىرام  ةأسماو
 رظن دقو . همال"آو هبعاتم ىلع ةهاس ونحن هوجولا هذه دحأ دجو هنايرك ذ بعش

 ضيبألا لوتلا شاق نم اهّسبق ىف ىاسلا زكرلا تاذ ةلمرألا هذه ىلإ ريبخلا نيمب
 . ذيذل رومش اذهو « اهلإ حايترالاب رعشف فرشلا لس ىلعأ ىف ىمو

 ترذ دقو « ةمظعلا ةدحو ىف بوبحلا اهجوز ةافو ذنم شيعن ةكللا تناك

 رصق نم دادحلا باوثأ ىف ىعو لقتنت « هتاداعو تربلا تابغر عيج مدخم نأب



 مع --

 روهجلا اكش « لاروملب ىلإ ندوزوأ نمو « ندوزوأ ىلإ روسد.و نق « رصق ىلإ

 دحأ الو اهمهفي دحأ الف ؛ ةيوبمحم تسيل اهنأي رعشت ذإ ملأت تراصو ء اهلرثع نم
 ليئارزد رتسم ريغ امهمهفي دحأ ال « ًاضيأ كلذل ملأت ىقا تريلا مهفي ناك
 تربور ريس طوقس مايأ اهجوزو ىم هب اهتقث مدع رك ذن اهمال سعألا اذه اهشهدأو
 رصنع نم ةرذ هيف سيل اذه ليئارزد نإ : مايألا كلت ف تربلا لاق ؛ نيكسلا
 نم ءىث ىف هتايح نم ةريخآلا مايألا ىف ريمألا دجو كلذ عمو . ليبتلا لجرلا
 جيراتب الع رثك أو ًافقثم هدجوو « ةشراعلا ميعز عم انايحأ ثيدحلا ىف ذل ددرتلا

 شرملا وح هفقوم نأب فرتعاو « ةسايسلا لاجر نم لجر ىأ نم ارتلجيإ
 . هيلع رابغال

 تكي لف « تربلا ةافو دنع صاخ عوني ىليئارزد رتسم ةيسفن ترهظ.نكل
 نع باونلا سلجم ىف دحأ ماكتب و « هتلاسر نم لجأ ةلاسر ةكللا ىلإ دحأ
 ريمألا ردق ىذلا ديحولا صخشلا هنأ دقتمت ةكللا تراص « هلاق امم نسحأب ريمألا
 « ضيبأ ىشك 1م داجي ةدلجم تربلا بطخ هيلإ تدهأ نأب هتأفاكف « هردق قح
 رتسملل يصخش ريبمتلا ىف ةبغرلا مواقت نأ عيطتستال ةكللا نإ » : هيلإ تبتكو
 . بوبحلاو دوبملاو ميظملا اهجوز ىرك ذ هئارط,ال قيمعلا اهركش نع ليئارزد
 لع بئاصلا جلا اذه لثم نكل « عومدلاب اهانيع تفرذف همالك تأرق
 . « رسكَيلا اهلق ىلع نسح ريثأت هل ناكة رهاطلا هقالخأ

 ىرخأ طباور ريزولاو زكللا نيب نكل « ًايضار تربلا حبش نلك نْذإ
 هباشنت امهني ناكر هاظلا ىف !مهلقع فالتخا ىلع هنإف « ىرك قل مرج نم رثك أ
 ىتلا ةميظملا ةيقرشلا ةيروطاربمرالا ىلإ جذاس رت ىف نارظني ناتثالاف « قيقج
 ريزولا كلذو مدلرإإلا ةبوقلا ةندبلا ةريغصلا ةأرللإ كلت ةيلامث ةريزج نم امك
 تافرصت ضمب دجي بقف « ةمافتلا نع ديعب صاخعونب امهنم ىلكو ؛ رهظلا سوقلا
 نيتثالا ىف نكل « ةعنصتم مئارزد تافرصت نم ريثكلاو « ةكحضم ةكشللا

 قيرط نع اهتوذتت ام رثك أ كيلا ةذل هقيرط نع قوذتت ىعو « ةمظعو ةعاجس



 - امله

 ناك « ةايحلا هذحل مخفلا بكولا سأر ىلع نيعلا ربرق وهو اهعشو دقو « رخنآ
 ةماعلا لامعألل داعو « ددؤسلاو ةوقلإب رعشت اهكحي ىتلا دالبلا ىعأ ىف اهلك اذإ
 ءارزولا سلجم تاسلج فصي ىذا ريزولا اذه عم تربلا نمز ةجهم نم امل ناك ام

 ةيصخش تارماغم ةصق هىدل ةسايسلا دحي ىذلاو « ةءاور رظانم فصي هنأكو

 ةياتك ىف ةدل دجوف ء اهيلست هلئاسر نأ لعب ليئارزد ناك . ةيفطاع نوكت داكت
 نلفت امم ًاريثك رثك أ مهفت اهنإ ؟ ًامئاد اهمهفت ىه لهف ةعيدو ةدقان اهلإ لئاسر

 ةوقب دوعت مث ؛ ةحجانلا هليحب موقي رحاسلا كرتت نأ ىف ةدل دج ىهو « اهتاطب
 . بوغرلا لمعلا قيرط ىلإ ةتباث ديب هدوقتف قئاقحلل اهك اردإ

 اهءارطشا ”ىدهم ى هدنلرا دهملا ىلو روزي نأ ىف ةرازولا سيئر بغر اذإف
 هنأب لوقلا ىف نذأتسي ليئارزد رتسم نإ » : ةكلملل بتكي هناف اليلق ولو

 هدنلرا ضرأ ىف امون نيرشعو دحأ ارتلجيإ كوام ةماقإ زواجتت ل نينرق ىدم ىف
 ماعلا بجاولا نيب عمجي امم اذهو . ديصلل اهيلإ بهذي نأ ىكلملا هوعس عيطتسيو

 ٠ موهفلا نم نوكي نأ ىلع » ةكللا تقفاو . 4 ءارعألاب قيلخ عجللا اذهو « ةضايرلاو

 « ةكللا ىلع اهضرفت ىهذإ ةيكللا تارايزلا هذه تاقفن ةموكحلا لمحتت نأ

 . 6 ةحارلا وأ ةحصلا دشني نل راتخي ىذلا دلبلاب هدنلرا تسيلف

 ةكللا عم هحاجم رس نع لئسام اذإذ ؛ هسفن نع عفادب ريزولا ناك ام اريثكو

 ةرايعلا هذه ىفو « « انايحأ ىسنأو ادبأ ضرتعأ الو ادنأ ضفرأ الىنإ » : باجأ

 تام امدنع . ضرتعي ام ًاريثك وهف « ةروثألا تارابملاب هقلعت لجأ نم ةيحضت

 هلدب ندنل فقسأ « تبت » نييعت ىلع ةكللا ترضأو ىربرتتك ةفقاسأ سيئر

 ندنل فيسأ ىلع ظحالي امم 2 : لوقي بتكو « ةيدج تاشارتعا ليئارزد ىسأ
 ةفص ىعو « سمحتلا نم ةسجم ةيك ىذا هنيوكت ىف نأ رهاظلا ىف هسوبع نم مغرلاب

 ؛ « ... ةرتلجتإ ةرازو سيئر ىف الو ىرررتنك ةفقاسأ سيئر ىف نوكت نأ بجيإل
 نم عون ىأ نم لاخ « تيت » فقسألا نأ آدج فرعت ىهف ةكللا ترصأ

 ؟ !رتاجبإ ةرازو سيئر ىلع قطني ىلوقلا اذبه له نكبل « سايل عاونأ



 - امك

 ةدددج راهزأ ىوتحي اقودنص روسدبو نم نآ ىرام تست مو تاذ ىف

 نأب ىتدلاو ىلإ تدهع» : نايتسيرك ةريمألا نم ةلاسر اهممو « عببرلا دورو نم

 هتععم دقف « ليئارزد رتسلل اهعساب روهزلا هذه كيلإ لسرأ
 هنإ : لوقي موي تاذ

 هذه لاسرإ ىلع تمدقأ كلذل « ةلمجلا عيب رلا روهز عيججو ونام رهش [ريثك بحب

 ىزيد نأ للا نم ةرابعب ْنآ ىرام تباحأو 2( 6( هتنرع اهم نادزت ى هيلإ روهزلا

 رتسمو ةكللا ةلالح سمأ تعطأ امدتع تابجاولا دعسأب تقد» : اهلع اهالمأ

 هذه لضفب اهحئارو راهزألا هذه ةجبب تداز دل « راهزألاب مرغم ليئارزد

 . « عيبرلا نازخ عيج هيلع ترثت ىتلا ةلز زاتتلا ديلا

 نع اهفلؤم ريزولا ىلإ ةكللا تدهأو « هناناور عيج ةكللا ىلإ ريزولا مدق

 : كلذدعب ةرازولا سيئر احل لاق ام اريثك و « © هدنلتوكسا ىف انتايح تايرك » 

 عوبسأ لك فو « ريكتلا رينصلا مفلا كلذ مستييف « « قديس نوفلؤلا نحن

 رافورح » ىلإ نروزوأ نم جسفتبلا لصيو « روسدنو نم عيبرلا دورو لمت

 تالسارملا تراسو « روهزلا لوح شئاشملا تعضو دقو « قيد انصلا ىف 6 تبيح

 . ةيعقاولا ةسايسلاو ىنيرلا رعشلا نم ًابيجم اجيزم ةيعسرلا
 2 د دع

 قثوتو « ليئارزد ركسع ومس ىف ىرب لقألا ىلع دحاو لج ارتلجتإ ىف ناك
 وه لجرلا اذه « لمتحي ال ةحيضف ىربعلا لاحدلا اذه نيبو شرعلا نيب ةقالملا

 ةقرع لثع اممر 1854 ةنس سرام ؟5 ىف شنب ةلع ترشن دقو . نوتسدالح

 ىف ليزه ىديموك لثمم وهو ىزد رتسم فقو ةآرلا مامأو « ح رسم ىف سباللا

 ! ةلأسملا ع هذه ... نوكي ال وأ . . . نوكي» : اضر ىف رركي تاماه بايث

 باي ىف ىديجارتلا لثمملا نوتسدالج رتسم فقو ةفرغلا رخآ قو ء « ! مثإ
 عفنيال وهو ... هل لوألا رودلا » : لوقيو راقتحاو دسح ىف هيلإ رظني ةمداع

 . « تقولا ىتأيس نكل . . . نونجل ريدملا نإ « ةءوناثلا راودألل الإ

 نوتسدالج نإذ نيلثمم نيب ةريغ دري نم ًاديقعت : رثك أ ةفطاعلا هذه تناك



 ب اةركال

 ةملآلك تاوهشلا نكل « « عضاوتو لاثتم ةتمأ ىف الثم ىلناتس حاجي كش الب لمتمي ْ

 ىلعةماقلا ةيهاركلا لكش ذختأ هيرفي كل عمطلاو « لمعت ى اساخشأ صدقتت

 نيمرتحلا هلاثمأ طسو باجعاالا ةمئمغ نيب عفترب وه مب ةنس نيرشع ذنف « ةلمضفلا

 ىتا ةيلاعلا ةقطنلا ىف هريغ دجي دكي ملو « همامأ عفترب ًايجعو ايئادع العشم ىأر

ل اسايقمهنم مغرلإ ءذخناف« اهلإ ةبهاوم هتعفر ىتلاو ةروحبم نوكت داكن
 « هحاجن

 تفداص يتلا زاثلألا دشأ نأو » « ليئارزد هقاف اذإ هتوقوفي عيجلا نأ دقتعاو

 صصقلا بتاك ضبقي نأف ... . رارشألا ءاخر ملألا هسفن ىف تثمبو دواد كللا

 بتك ىذلا بتاكلا لثم ناجلوصلا ىلع ىسجتنوكو ىارج نايفيف نع ةغرافلا

 ةقاربلاو ةعذاللا تاراعلا وذ لجرلا لصي ثأَو 3 حيسما نع ةليج ءايشأ

 دحلا مزاي ىدلاو « ةعذال ةرابع ةءاتك طق بكترب / ىذلا لجرلا لبق ةريكشلاو

 « همداخ نم رثك أ ءاكذلا نم ةرذ كلتع هنأب فرتعي نأ ىلع تولا لضفي و امنأد

مث « هرعش قلحو هفطعم قيزمت ىكإ فيرشلا لجرلاب ىدؤي نأل ًايفك اذه سيلأ
 

 . « ! دامرلا ىف ءارثع الب سلجي

 ى دشني دق وهف ؟ دامرلا ف سلي ىلا لجرلا نكي مل نوتسدالج نكل

هنأ الإ «؟ قوف ىودع عفرب تم ىلإ ؟ بيلا اهمأ ىكرتت تم لإ : : عقاولا
 فيني 

 لوقي نأ ةيشخ تولا ةمون ادبأ مانأ ال كك ىنيع 'ىضأ » : دواد كللأ لمق ام

 تاداعلا ريغ ىلع هنأ تح هددقح ناك عطتسي ل « « هيلع تملثت دقل ىودع

 ناكو ؛ اهعم كرامتي نأ ليئارزد ةموكح نم لوألا عوبسألا ىف لواح ةيئالربلا

 « هتحلسأ دحأ راوحألا بزح نم عزن دق ىناختنالا حالسرالا هماهتاب ليئارزد

للا ساحب حالصإ نك ذإ حالصإلل ةريثك ءايشأ تيقب ظحلا نسم نكل
 تادرو

حالصإ لضفي نوتضال كراكو + ةيولاو شمل او جلا ةيكتلاو
 ماظنلا 

يغ ةودثب مالس ىف معي ىليئارزم كرت ىلع ىسمشلا
 هروعشل ةنكل « ؛ !(. ريدج ر

لا ةلأسم راتخا ةسايسلا ةهجو نم ناهذألا لغشي ام ادج قيقدلا
 امس ال ةسينك

 رطضي نأ نيدلا ةبرح عم ضراعتي امم هنأ هيف كش ال يف ةيدتلر الا ةسينكلا



 نئدنع ةدنلرإ تناكو ؛ ةيموكسجلا ةيتئاتستوربلا ةسينكلا ةناعإ ىلإ هدنلرإ كيلوثاك
 عاطتسملا ريغ نمو « تاثلاب بكترت تاءادتعالاو مئارجلاف « دددش بارطضا ىف
 هنأ دك نوتسدالح راصو « مهسم ةكرتشم اهعجأي ةريزملا نأل نييندلا ةيقاعم
 اهم فرتملا ىه ةيقناتستوربلا ةسينكلا دعت لو « ةلودلا نع ةسينكلا تلصف وأ
 اهرطخأ ببسلا اذه ناك امبرو « ءايتسالا بابسأ دحأ ىلع ىغقي كلذ نإف ايمسر
 . تالاختنالا روح ىع ةينيدلا ةلأسلا نوكتت نأ ررق هسفانم نأ ليئارزه مهفو

 ناك له . ةلأسلا هذه ىف هنم اناث رثك أ هئارآ نم ىأر ىف ليئارزد نكي ل
 ةسايحب ىببدلا لدجلا ىف « نوتسدالج لثم ؛ قمعتيال دق ؟ ىنيدلا ناعرالا ىوذ نم
 « لوقملا ىلع ةمظتنم تارتف ىف ىنطت ىنيدلا ريكفتلا نم تاناضيف نأ ىري ناكو
 ةنيفسلا ةيؤرب ممست اهراسحا ىف ءايلا نآل « ةيمهألا ةليلق فصاوملا هذه نأو
 ةاروتلا ىأ ىحيسلاو ىناسلا حولا ىه ةنيفسلا هذهو « لبجلا ةق ىلع ةتباثلا
 هبلق عماجع ليئارزد دقتميو ؛رارسألاب رومشلا ةساح اني ىمهو « ليجانألاب ةممتم
 قياضتي وهو ةزجعم (هسفن وه هدوجو اهس ال) دوجولا نأ ىريو « ىهلإ ماعلا نأ
 ىعف ؛ نورادو ىلسكه نم لك تقولا كلذ ىف اهّملع عفر ىتلا ةايحلا مولع نم
 اهرقتحيو مولعلا هذه لهجي وهو « طيسب لداعت درجم ةزجملا نم لمحت نأ لواح
 ىف تاونس عضب ذنم نيدحللا مامأ ةسيتكلا نع عقاد دقو « هلهج ةبسنب
 اذإو ؛ دقتميل داو ناسن الا نإ . . ىتداس » : لاقو « ةريهش ةبطخ ىف دروفسك |!
 ديلاقت ىلع ةدمتعم قئاقحلا تادنتسم نم اهيدل اب هدوقتل ةسينك ةبأ هيلإ مدقتت ل
 هبلق ىف تادوبعمو حياذم قلخي هنإف اهل رصحال لايجأ ناميإو « ةسدقلا روصعلإ
 ةسينكلا ميلاعت عم نآلا قفتت ال معلا تافاشتكا نإ انل نولوقي . . هاي ىو
 جض « كالا فص ىف ىتداساب ىنإ . ؟ كلم مأ رق ناسفإإلا له : ىم ةلأسلاو
 ىف سانلا ناك . ؟ ةكئاللا فص ىف اقح ليئارزد رتسم له .٠ كحضلاب جردلا
 هده «شنب 9 ةلجم تفي لو + كحضلا نم مهسفنأ نوكلاتي ال اهمجأب ارتلجمإ
 ناحانج هلو ؛ ءاضيب بايث ىف وهو « درقلا ةروص ىف ىزد تعرف ةليجخلا ةصرفلا



 مودل

 ناسنالا نأ دقتعي وهف « هلوق ىف ةقيقح ةقيقح ًاداج ناك ليئادزد نأ ىلع . نارييك

 ةيئابكلاو ةيعيبطلا تالعافتلل ةعضاخلا ةدالا نع ًالضف هنأو « ةلماع ةلآدرحت سيل

 . هلك ىكئالم رصنع وهو ؛ غوبنلاو ماهلاالاو حورلا ىمسي دق فلتخم رصنع هيف

 « اهبف ركفي نكي مل هنأ حجرلا نف ؟ كاذ وأ نددلا اذهل ةيفرحلا ةقيقملا نعامأ

 . اهم كسمتي ءازآ عوضوما اذه يف كلذ عدل نك

 وهف ؛ ةديقعملا تشت نأ لودلاو لوقعلا مالسل ىرورشلا نم هنأ : الوأ

 لك نإ » : لوقيو « ىنفلا لاجلا نيد وأ قالخألا نيدلا ىمسي اع ةقث َدنأ قثيال

 ىلتاتس ديمعلل ةيرخس ىفامون لاقو « « كنبنلا ىلإ ىهتني ىنفلا لاجللا ىلع مئأق ند

 : ارح ًاريسفت ةينيدلا صوصنلا ريسفت ىأ ةمساولا ةسينكلا ةركق باحصأ نم .

 ذنم بهتأ دقو ؛ « ديمعلا ىديساي ديمع كلانه سيلف بعذم كلاته نكي اذإ »

 ارتلجتا ةسينك ىف دجي ناك ءامور ادع اهفو « امور ةسينك تابثب لوألا ابمملا

 . دالبلا ىف ةيحورلا ةمالسلل ديحولا نامفغلا

 هذه نمو « نءدلاو ةموكلا نيب ةطبار دوحو ةرورض : ةيناثلا هتركفو

 ىذلا وهو ؛ ةسينكلا سيئر وه كللاف ؛ ًادج ةققوم ارتلجإ ىف ةلاحلا تناك ةهلا

 ةلودلا لخاد ةلود نوكت تأ نم الدب ةسينكلاف « اهءاسؤر هسفنب نيمي '
 « اهمطق بجي ال ةقالع ىعو « ةلودلا ةطاس ديزت اهنإذ « وبربمأ نإ موبريمأ »

 ةوطخلا اهنأ ىرب ليئارزد نكلو « الداع ءارجأ هدنلرأ ةسينك لصف نوكي دقو

 لاضنلا ضونمي نآل دعتسا كلذل « روتسدلل بلق اهفو رطخ قيرط ىف ىلوألا

 لشانلا هنأ ىلع همامأ فقيسو ؛ نوتسدالج اهراتخا ىتلا ضرألا ىلع ىناختتالا

 . ةسينكلا نع ضقانتلا



 دل ## دس

 دانخح

 كلذ نم مغرلاب بيجسلا ىويملا هطاشف نأ ىلع نيتسلا نوتسدالج رتسم غلب
 ىف فيرلا ف تاباختنالا ةجينن راظتنا ىف وهف « ةرءابملا لامعأ هنم بلطتب لازام

 ىلإ اشطمتم ءاسملا ىف دوعي مث ؛ هموب ىف اليم نيثالثو ةثالث انايحأ عطقي ندراواه

 ؛ةيوبحلا هنذل كلتو راجشألا عطقب لغتشي همايأ بلغأ ىف وهو « رخآآ دوهمم لمع

 ريمسيد لوأ ىف . ةعدق "”ىواسم تناك ول اك روذجلا كلت ىلع هتابرض لزني وهف
 نم ةيقرب ةلاسر هنءاج ام دنع باطملا سأق عفر دقو هصيق ىف ناك« 1854 ةنس

 ىنعم كلذل نإ » : هقيفرأ نوتسدالج لاف . ىارح لارنج ةرايز نلعت ةكللا

 ةجل ىف لاقو سأفلا تابرض تنكس قئاقد عضب دعبو « هلمع فنأتساو «[ريبك

 نأ رهظي » : هترك ذم ىق بتكو ( ةدنلرأ ةئدب: ىف يلاسر نإ » : ةقيمع ةيدح

 . « همسال دجلا « امل لهأ ريغ ىننأ ىرأ ةميظع ةكمل ىنظفحيو ىتددؤي ىلعألا ىلعلا

 باوتلا ساجم ىف دضعمو « ةيسلالا ةباتعلإب ديم وهو بلغي نل هنأب رعش اذكه

 تحن طقستسو ( ديدحلا نم لقعو « ىفايرلا دسك دسجب ىعاشو ةميظع ةيبلغأب

 نكل « ةاثلا ىف ادهع اهمدقأ نم طولبلا راحشأ ضعب ةيعيرشتلا هسأف تاعرق

 بتكو . ءاحرألا ىف ةريغصلا تانابنلا ىلإ ةيرح ىف ناذفتي فوس ءوضلاو ءاوملا

 ةستكلا نع ىتاءارجإ عورشم تددعأ راتي 1 ىف ندراوه » : هتارك ذم ىف

 ناك هنأ لحي ًانايحأو ( © ليللا تح سوريموه ةجرت قف تلمعو - ةدئلرأ ىف

 سفنتلا قيضو لصافلل ءادن باصم وهو لليئارزد امين « رحبلاكه موب ىف ًايرطضم

 ركفيو راهزألاو رويطلا ىلإ رظنيو ندنجوه ةفرش ىلع سمشلا ةرارح ىف ًافدتي

 . ةكديدج ةءاود ق

 ةيسايسلا ةايحلا لازتعا ىف الوأ ركف هتعزهمو تاياختنالا ةجيتنب لع ام دنع



 وورود

 دحيو ؛ فرشلا باقلأ نم بقلب هيلع ماعن الا سمتلي نأب ذئدنع قرعلا هل جمسيو

 كرتي نأ نسحتسي ل ريكفت دعب نكل « ةفيرش ةلرنع تادروللا سلجم ىف
 ةكللا تدأالو « باونلا سلجم ىف لاضنلا زكىم رجبمو بوأغم وهو هيزح

 نأو « فارشألا ةبتم ىلإ نآ ىرام عفرت نأ بلط هتامدخ ىلع هتأقاكم ىف ةبغر
 هتحورا راتخاف حارتقالا اذه رارقإب ةكللا تلضفتو « ليئارزد رتسم وه لظي

 كريب نأ ىلئئارزد لعيو ؛ ريشماهجنك !ب ىف ةريغص ةدلب مسا وهو .ليفسنوكب مسا
 ًادرول قاخ هسفن وهو « لليفسن وكي درول ريصي نأ "دول اليوط شاع هنأ ول مظملا
 « ةايملا ىلإ هتاياور لقني نأ اكاد بحي وهو ىارج نايفيف ةباور ىف مسالا اذهب
 . هلاح ىلع ىزيد قبو « دليفست وكب هتنوكيف ىرام تراصو

 دنع دع دج

 ةفيتع تاجه اورب نأ ىلع « ليئارزد ءاقدصأ نيب لامآلا اودقع نءذلا كئاوأ

 ةصنم ىلإ سفانلا لوصو نأ اوبظ دقف « ردقتلا اوأطخأ رارحألا ةموكح ىلع

 هتايح راوطأ ىف نكي مل هنكل « هنادوهم ةفعاضم ىلإ مهميعزب عفديس |

 « ةدنلرأ ىف ةسينكلا نع هتبطخ تناكف « ًاّئمصو السك رثك أو اءوده رثك أ

 « طئارشلاو لتلا نم اهلك نيبمولوك ةلينوج » لثم ةيحطس ةغراف ةبطخ ىهو

 اذه ريسي نأ ديرت نأ ىلإ شهدنم وهو ىرخأ ةسم نيظفاحلا بزح لءاستو

 كرتي لهو ؟ ةىمايلعلا ةطلسلا قوذت هيفكي لهف « رارسألا نم رس وهو لجرلا

 هلقع ناك « قرتخي ال ىذلا نيزحلا هعانق فا نم نكل ؟ ناديلا ىف هدونج

 لضاني له . ةديدج ىهو ةيبلغألا هذه لضاني له « ىلستيو رهسي ظقيلا

 ” فذقي لاز ال هفنأو « لاتقلا تاناويح رم مخفلا ناويحلا كلذ نوتسدالج
 داوجال نانملا قلطي نرملاو تايبلغألا هذه فرعي هنإ « نونج اذه ؟ ناخدلاب

 اهلمعتسلف ؟ تاوق نوتسدالخل له ! لبق ىذ نع لهسأ هيلع بلغتلا ريصيف "ىتفلا
 دحأ وه ام تامعتسا ةدنلرأ ناف « نيناوقلا تايرضب ةدنلرأ ةثدهج لواحيل « نذإ

 هل ةمواقلا تقو ىقأيسف « شبملاو ةيبرتلاو لالا رومأ ىلع هسأف لزنتلو « لمفأو



- 

 تسلا بلقل ةظحللا نوكت ذئنيح « ةليلكلا فويسلاو هلوح نم ضاضقنالاو
 ؛ انئوده نم سانلا شهدننل ! نيحلا كلذ ىلإ ريصلا ربصلاف « هيدعاق ىلغ زيهم ىلا

 . بارطضالا اذه يناجي اتل ةديفلا ةيراقملل هجو كلذ ىف

 نيلطبلا "نأك ىتح ربك ةضراعملا نم عوتلا اذه لثمل ليثملا ريثأتلا ناك
 لزاهلا دح ىلإ ًائايحأ بهذت ةينالربلا ةيليثملا ةءاورلا تناكو « هل نآرسي امهسفن
 ؛ باجيالاب ةريدج ةفقو ءارزولا دمقم ىلع وهو نوتسدالج فقو موب تاذ ىفق
 ىنحي تمن لك مامأو « ةدش دادزت توعنب هسفانم ىلع لاهناو لوقلاب دعرب وهو
 « ىتحني هرهظ ذخأ هردض ىلإ هنقذ تلصو نأ دمبو ؛ اهنحي مث هسأر ليئارزد
 اذه ىغتتا آريخأو « نوتسدالج توصل ةلئاملا تايرضلا تح المف ىطح هنأكو
 «امهيب لصفت ىلا ةريبكلا ةدضنلا ىلع هتضبق نم ةميظع ةيرضب هتبطخ نم

 تماص وهو ةظلل ساجلا لءاستو سلج مث « ترثعبتو مالقألاو قاروألا تراطف
 دسحلا اذه اوأر آريخأو «هسأر عقرب نأ عيطتسيس ىزيد ناك اذإ امع كرحتيال
 و اريخاد# مسجلا مث الوأ سأرلا كرحو « موده ىف ةايحلا هبلإ دوعت ىبحتلا
 قناتك, قف ملكت مرتحلا ديسلا نإ» : عمسل داكي ال توص قى لاقو ليئارزد

 ةرتف . . توكس ةرتف انهو) فنملا نم ريثكو « ةحاصفلا نم ريثكو ( ةساجلا

 ءايشألا عجو ةيومصب هدسج ىنحأو 6 ؛حالصإ نكمي ررضلا نكل « ( ةليوط
 ىلإ ماظنب اهداعأو ىرخألا دعب ةدحاولا نوتسدالج فنع رثأ ىلع ترئانت ىتلا
 مث « هداعأ ىلا ماظنلا ىلإ اًسر ىف رظنو « ةسدقلا ةدّئاما قوف ةداتعلا اهبنكامأ
 ىزمرلا ليثتلا .ءرم ةمطقلا هذه تقال دقو « ليلا هتوصب درب كلذ دعب ذخأ
 . حاج نم قحتست ام

 ديرب ال ىليئارزد نأ نيبلا نم ناكد قف « ةردان تناكر ظانلا هذه لثم نكل
 قو ٠ ةلماجلا دودح ى ةروثألا هتارابع تلظو « نوتسدالج بلق تقولا كلذ ف

 ديرتأ » : الئاق ةقرب لخادتف هتاراسبع فصتنم ىف نوتسدالج فقو ةم تاذ
 ءاشع ةلفح ىف هسفانم تائب ىدحإ هتلأسو . 6 ةروثلا اهنإ . . ةريخألا كتلك
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0 : باجأت ىنجأ ريذو ىف هيأر نع
 - ىادع ايف 

 . . أر ىف كيبأ ادع امفو « كيبأ ىأر ىف 1

 « ىبدألا فيلأتلا ىلإ 00 ىرخأ ةرم لقتنا هنإ ىتح ًاًميلط هلقع ناك

 . «رينوا » ةءاور ىف لمعي دخأو

 «دح امل سيل ىأ ةيايئارزد ةورثل ثراو ريغص ىزالجتأ ليبن وه ريثولو

 ةيلودلا ةروثلاو امور ةسينك ىهو «ءاسن ثالث ىف ةلثمم تاوق ثالث هلقع مساقتت ش

 ةسنك نع ةعفادملا دناسيروك ىدال بلثتت نأ ىبيبطلا نمو . ةيناطيربلا ديلاقتلاو

ةركفلا قيقحتو « ًارطخ ع وضولا ناكو « ارتلمتا ١
 تايصخش روض دقو « ًاقفوم 

 باتكلا مجيو « شهدم ناقتب زيلجتالا نييسايسلاو نييروثلاو امور ةسواسق 7

 ةءاور ةيناطيريلا تابتكلا تعاب نأ لبق نم ثدحي ملو « دج [ىهاب ًاحامم ْ

 ءامسأ تقلطأو « ريثوأ ةاور ريغ ثيدح سلاجملل دعي لف « قياس ةرازو سيئر

 ريثواب نونحلا لصوو « متاورلاو لافطألاو براوقلاو دايجلا ىلع دناسيروكو ريئوأ

 ذإ لجحلاب نيظفاحلا بزح رعش دقف « نالربلا ريغ ايداعم قبي ملو « اكبرسعأ ىلإ :
 ع م

 . بهاوم وذو ىلاور هميعز نأ ىرب

#8 

 ذنم تبيصأ دقف « نآ ىرام ىلع ءانثألا هذه ىف ضرلا ةأطو تدتشا

 نع اهضرم ءافشإ لواحتو كلذ فرعت هو « ةدعملا ف ناطرسب 1455 ةتس

 « فافختساب ضرملا اذه نع ماكتيف ضرلا اذه لمح اهمأ دقتعي وهو ( ىرد

 ىأر 1475 ةنس فو . ةيعامجالا ةايحلاب ةلصتم شيعت ةعاحش ىف ىع تلظؤ

 هناك انيزم ايم ًاقواغ تارايزلا ىدحإ ىف باشلا اسنرف ةراغس لامعأ لوتلا

 بعتم وهو ىَرِد اهفلخو نأ ىرام ىعو « ازوجع اجارهم هنظ دقل ىتح ىدنه ممم

 ثدمجو داوسلاب تبضخ ةلصخ رخآآ رمشلا نع ىراعلا هنيبج- ىلع تلدت « نيزح

 « اهجوز ةروص هيف اريدتسم ًاراطأ اهردص ىلع نآ ىرام تلمحو « نيبحلا قوف

 وهو 4 اهرمع :رم نيناقلا ىف ذيدنع ىهو « ًاماسو أ ًاطون لمحت اهماكو

 قف
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 . ًالؤمو اكحضم نيجوزلا رظنم ناكو « نيتسلاو ةنماثلا ىف

 ضرع انايحأو « رخآلاب امهم دحاولا ىنعي نأ امهلع بعصلا نم راص

 ىلع قلتسم ىفإ 2 : ىزيد رتسم بتكي « ةفرغ ىلإ ةفرغ نم نالسارتيف نانثالا
 ىتنءاج ةلاسر قرأو دلأ ىل تلسرأ كنإ « صاسرلا لقب قباتكل ةرذعف ىرهظ

 تيجرتفورج راص « هينفس ىد مادمو لوبلاو ساروه نيقوفتل كنإو « ىتايح ىف

 . « . د كجوز . ىرخأ عم رصق نم ريخ كعم قشتسلا نكل « قشتسم

 اليوط الصف الإ ىتايح كنت مل ةبيطلا هذه لضفي » : اهئاقدصأل لوقت تناك

 « للعب طق رعشأ لو « ةنس نيثالثذنم اهتجوزت دقل » : لوقي وهو ؛« 6 ةداعسلا نم

 ىم امني ءاسم تاذ ىو . ماعمط ىأ لوانت نع ًايرقت ةزجاع نآ ىرام تراص

 , هلافخإ ن م نكمتت مل اهنإ ىتح « ديدش ملأ ةبون اهتذخأ ءاقدصألا ضعب دنع

 ناس ايا كابس هيو رطل يلا ناقنل تلدعو

 . ةديدع لئاسر امل بتكي نأ ريغ نم ًاريصق هايغ ناك امهم لعفي ال هنكل

 : ىزيد زسم ىلإ ىزيد نم

 ابداع هيدجم نأ ىشخأ لوق وهو « كبحأ ىنأ ريغ كل هلوقأ ام ىدل سيل »
 . 6 ءىشلا ضعب

 : .: ىزبد ىلإ ىزبد زسم نم

 نير هلا فيم تس جحا د ىدل سانلا نعأ »

 . « نيتعادلا كتببطو

 ىف ناحرخي ندنل ىف ًاعم فيصلا ايضمأ دقف « رفسلا لمتحم دعت مل اهنإ ثيح
 ةدتملا ةقيدحلا نأ ايسني نأ نالواحيو امهمدل ةفورعلا ريغ ءايحألا ناروزيو ةرع

 ندتجوه نأ تنظف « أوسأ ىلإ ءىس نم اهلاحتلقتنا مث . دياه اهعسا اهذفاون مامأ
 نم مغرلبو « ءاذغ ىأ اهتدمم تضفرو اهجالعل ليبس قييم هنأ ىلع « اهديفت دق

 رطاخ ةبيطب ءاقدسألا ضعب وعدت تلظ اهماف عوملا نم العف تومت تناك اهنأ

 ةفرثلا كرتت نأ درجمبو « مره ليئض داوج اهرجي ةريغص ةمرع ىف مهعم هزنتتو
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 ريذتي ال هوفرع ىذلا هجولا اذه هورئاز ىريو « هتجوز مالآ نع ليئارزد ملكتي

 ةيقرب لسرأ اهتلع نم موقت نل اهنأ نيبلا نم راص املو « فطاوعلا هب تئبع دقو
 لاّحا هدحو عيطتسي ال هنأب رعُس ذإ « روضحلل اهبف هوعدب ىروك وجاتتوم ىلإ
 : ةيلاتلا ةلاسرلا اهتاروأ نيب دجوو 1877 ةنس ريمسيد 15 ىف تتامو . ةمدصلا

 ريق ىف نفدن نأب رف كلبق ةايحلا هذه تكرت اذإ : ىزيد زيزعلا جوز »

 ًاجوز ىل تنك « زيزعلا بلقلا بيطلا جوزلا اهمأ هللا ككرابيل نآلاو « دحاو
 نم وجرأ ىنإف « زيزعلا اهمأ كدحو شعت ال . ريزعلا ىزيد اب ًاعادو « الماك
 ةصلخلا كتحوز تناك ام ردقب كي ةقلعتم نوكت نم ىلإ قفوت نأ ىلق قامعأ
 . « نآ ىرام

 نع 1

 ةأطو ىف ةيرشبلا ةميقلاب رعشي ةبالص اهدشأ ارو ًاثارتك | سوفنلا لقأ نإ
 دقح لك نوتسدالج ىسنو « فطعلا دشأ عيجلا فطع كلذا « قيقح نزح

 نم ناكو 5 ةدحاو ةنس ىف انحوزت انثأ نظأ » ا ةلاسر بتكف ىبمايس

 توحي ىذلا انأو « ردقت ال ةدامسب نرق ثلث ةدم متمتن نأ نيتثالا نح انظح
 اهرثأ نوكي امو كيلع اهرثأ روصتأ تنأ عيطتسأ كتباصأ ىتلا ةيرضلا نم
 ناكو « هلجأ نمو همم ًاقيمع لأ لأتي ةنحلا هذه ةعاس ىف هنأ هل دك أ مث . « ىدل

 قيقملا هرهظع رخال ةظهل رهظ نيسفانتلا نم الك نأ هيف كش ال اممو « ًاصلخم

 نم تاظحل عضب دجي نونجلا نأ ًانايحأ ثدحي اذكهو « تاوهشلاب هوشم ريغ

 ضرلا دوعيو حماللا دقعتتو تاوهشلا عمجتت مث « حابشألا اهف ددبتت ءودحلا

 . اردنا فينو

 بعاتلا عيج ىزيد ىلع رفوت اهنأب قحب اهتايح ىف رخفت نآ ىرام تناك
 جاتحي ال ةلماك تالآ هحاوز ذنم همدخو هتيب راصو « هلقع قهرت ىلا ةريغصلا

 ةيوعص وأ ؛ هيلع ءاضقلا عيطتسق ال لغاش كلانه نكي لف » ء اهف ريكسفتلا ىلإ

 . « ةدعاسم نهرثك أو اهفررع ةأرسا عجشأ تناكف اهتهجاوم عيطتست ال
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 ةتقؤم اهتورت تناك « هنع عفادب نم مظعلا اهلجر دجي مل نآ ىرام توعو

 ىلإ لاقتنالاو هكر ىلإ ىزيد رطضاو ؛ ةنرو ىلإ بهذ هسفن تيبلأو « اهمايحب

 كلت ىف ةديمس ةنس نيثالثو ًاثالث ىضمأ نأ دعب تيجرتفورجل هكرت ناك« قدتف
 دنع ةليل دمب ةليل هترظتنا رادلا هذه ىفف « ىرخأ ةم نآ ىرام هكرت وه رادلا
 بابضلا ىف اهةيريب هل ودبت ىتح ٍجح اياد ةءاضم رادلاو « باوتلا سلم نم ةدوعلا
 هيف كرتي ىذلا ناكلاو هؤجلم م رادلا هذهو « ةداح ةسلح دعب دوعي ام دنع

 ؛ اهلدت باقني بينأتلاو « ًاحدم باقني دقنلا اهفو « امهيرحل دسحلاو سفتلا
 دعب هتايح نوكتف « قيقحلا ىوألا ةذل نآلا دعب فرعي ال فوس هنأ ىف بدال
 فيخسلا هناثأب - ةدحولا عاونأ أوسأ ىو - قدنفلا ةدحو ىم ندنل ىف نآلا
 «تيبلا ىلإ » : هتبربع قئاسل لوقي امدنعف . نيلوهجلا ناريخلاو دارفنا ىلع هماعطو

 ىروك وجاتتوم الولو « عومدلاب هانيع قرقرتتو « هل تبي ال نأ ةأغل ركذتي
 ىتلئاع لاثمأ نم ءاقدصألا الولو « هيبأ ىلع نبالا رهسي اكهيلع رهم ىذلا هريتركس
 تناك امهم تاقادصلا نكل « ماطح راصل هب نوبحرب نيذلا دليشتورو زرئام
 ىرك دلاب زتمي ناك قدنفلا ةفرغ نوكَس ىو . ةأرما فطع لحم لح ال ةقيقر
 . حرف توصل ةدراشلا

 د د دع

 « املا لازتعالل ةجح دادحلا نم ذختي نأ نويسايسلا هؤاقدصأ ى
 طاشنلا ىلإ هما ةنزحلا راكفألا ريغ هسفن ىف دحي مل ذاف كلذ ريغ ثدح نكل
 . ركفي ال يل لاضنلا فنأتساو

 ليلادم دقق« اسح آرثأ تثدحأ راظتنالا ةطخو ًاعالم تقولا دحو

 نم ةدافتسالا ريغ قبب و « ىجاونلا فالآ ىف نوتسدالج طشنو ؛ نوتسدالخل

 وهو ندراوه باطح لاق دقف . طاشن لك نع ةرورضلاب داوتت ىتلا ءاطخألا
 ىنلأ اهمدؤي ىكلو « 4 هدتلرإ ةثدهت حم ىتلاسر نإ » : ةيوقلا هسأف لع نكت سمع
 اهم دصقي نيناوقلا نم ةلسلس رادصإ ىلع لمعو ؛ هدتلرإ ىف ةيتئاتستوربلا ةسينكلا
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 ىأ ىف اهنم اءوده لقأ تناك هدنلرإ نكل « نيكلالا رابك نم عارزلا ةءاج

 ةطرشلا لاحر نعطيو ؛ نيعنقم لاجر نم اصعلاب نوفظولا برضيأ « رخآآ تقو
 ةدم تاءادتعالا هذه ةئدهلا ىلع لماعلا لمتحاو « تويبلا فسنتو « رحانملاب

 : ةيرخسلا ةجحل ىف ليئارزد ظحالو « دونجلا ىلإ أجتلا لمألا دقف اذإف « ةليوط

 صخش لك ةيضالا هتسلا ىف لوقي اهلالج ءارزو دحأ تممس ىنأ ركذأل ىفإ »

 ىتح عقاولا ىف: صخش لك ممن - عقادلاو دونملاب هدنلرإ كج نأ عيطتسب
 . « مرتحلا ديسلا

 لئاسلا عيج ىف ميكحتلا أدبم بفلوتسدالج لبق ةيجراخلا ةسايسلا فو
 دقو « اهحلاض ريغ ىف اعاد ناك ميكحتلا نأ رهظي نكل « ارتلجياب ةطبترلا

 لبقتسي وهو نوتسدالج لْقُم حراسلا دحأ ىفو « ةينطولا ةماركلا تتعط
 دجوو ةرازولا سيئر ركفو « هدنلتوكسا هيلإ نوبلطي نيصلا نم ةرافس لسر
 ءاهنالا مث كايلقراظتنالاوأ «هدنلتوكسا نع لاحلا ىف لزانتلا « ةنكمت تالاحإ ثالث

 ةكللا تناكو « ةحيمص ةروصلا نأ روهجلا دجوو « نيبكحم نييعت وأ ؛ لزانتلاب
 ىف طقاستت ىتلا ةمخضلا راجشألا اهفيختو نوتسدالج فلأت مل ىعف روهجلا عم

 لقملا اذه قرط مهفي ال رشابلاو طيسبلا اهلقعو تاناغلل ةبمع ىمعو ؛ ناكم لك

 اهعم لسرأ اذإو ؛ ىودج الب نيناوقلا تاعورشم ةوالت ىلإ دوعت ىمو « دقعلا

 رتسم دعبف ؛ عورشلا نم ًاضومغ رثك أ ريسفتلا تدجو ةءريسفت تاركاذم

 « ةلالملا ةبحاص تابغر ققحم نأ ءىش لكل بق بحي » : لوقي ىدلا نرللا ليئارزد

 لك هل دح ال مارتحا ف ضفري ىذلا فاجلا ىدتلتوكسألا كلذ لاّمحا عطتست مل

 ىو « اهلع ىفق هنأ دقتمتو « ةناكم نم ارتلجتال ام ةركفب كسمتت ىهو « بلطتام

 مرتحم ىهو « نييدتلرالا تناتستو ربلا ىلع نوتسدالج ىضق دقو « ةينئاتستور.ةكلم
 نم ىنمتت تراص اهنكل « نالربلا تاوصأ ضرتمت الف آريبك ًامارتحا روتسدلا
 . ةرازولا طوقس اهللق قامعأ

 ًاديعب سيل ثداحلا اذه نأب ؤبنتلا عاطتسلا نم راص ء 140/# ةتس ذنم
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 ةلجلا قيئارزد ةدعأو ؛ نيظفاحملل ةمتالم ةيعرفلا تاباختنالا عيجج تءاج دقف
 ليوظ نمزب ةلجلاءادتبا لبق نيظفاحلا دحأ ةرئاد لك ىف حشرو « ةقد ىف ةيباختنالا |

 برح ناكرأو مناد ريدم هيف « نيظفاحملا ىزكس ع بتكم لوهياوه ىف ءىثنأو
 لكى ماقأو « اهف حيشرتلا بحي ىتلا ةرئادلاو رئاودلا ىف نيحشرملا ءامسأ نوديقي

 عوتب ىستو ةيعامجالا ةئيحلا تاقبط عيج اهف لثع نيظفاحلا نم ةيعجج ةنيدم
 ناكم لكى لمعلا اذه ىلع هسفن ليئارزد رهسو « لاملا دييأت لانت نأ ىلإ صاخ
 ىدؤي نأ لبق ةطلسلا ىلوتي نأ ديرب ال وهف « ريصلا ىلإ هراصنأ وعدب ناك هنكل
 ةرازولا طوقس ةعرس براجتلا هتملع دقف « ديدج لشف ىلإ نوتسدالج طاشن
 ةبطخ ىفو « رايهمالا ىلع تلد مئالعلا عيمج نأ ىلع « ةبوق ةيبلغأ ىلإ دنتست ال ىتلا
 اذه نإ » : عزتلا ىف ىمو ةرازولل ةريخألا تاظحالا فصو رتسشنام ىف اهاقلأ
 نزحلا ىف أجلم نودجي ضعبلاف « دوجلاب ىعتنا هتياهم غلب نأ دعب ىداعلا ريغ طاشنلا
 نإذ مهدمقم مامأ سلجأ ىدلا انأ امأ « دهنتلاو ديدهنلا نيب حوارتي زرابلا مهميعزو
 ءىطاوش ىف ًانايحأ اهلباقت ىتلا رحبلاحطس تح ايف رظانلا دحأب ىتنورك ذب ءارزولا
 ؟دحاو ابل دجت الو ةنكاسلا نيكاربلا نم اقص لمأتت كن اذ « ةيبونحلا اكيسعأ

 لززتت ضرألاو ارطخ لاز ام زكرلا نكل « ةعقتملا تاهوفلا هذه ىلع ددرتي
 . «رحبلا لظلا ريكزلا عمست رخآ ىلإ تقو نمو « ًاليلق
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 تادجلا نيب

 حاجنلا نم مغرلاب فيخلا نزحلاب امقم نآ ىرام ةافو عبت ىدلا ءاتسشلا ناك
 رثك أ هبحي ىذلا قولخلا ابف دقق ىزيد نآل طقف كلذ سيل « رمتسلا ىسايسلا
 ناكو « فطعلا نم اهؤلع ام دج ال ةريبك ةدعم ناكل ب ؛ ملاعلا ىف ناسنإ ىأ نم

 اذه داوت « بيهلا وه رسلا اذهو : نآ ىرامل هرس نع فشك دق لوم ا وأ
 ةأرملا عانق تحب) ىذغو « ةيسردلا تاداهطشالا نم ةلوفطلا ف ساسحإلا .

 مل وع مث « اهل ليثم ال تاقادصب ةجشانلا نسلا ىف أده مث « هلارظن ةوادعب (ةىهاظلا

 ىلع تبلغتو هقالخأ نم تنوك ةفصلا هذه نكل « ةطلسلا ىلإ لوصولاب ًاريخأ

 لاجرلا ةرشع ىف ًايقيقح ًارورس دجي نأ نم ةصاخ ةفصب هتعنم دقو هرصانع لك

 ىزيلجا لكن اكو « مل وإسم هنأ رعشي ىتح مهسيئر نوكي نأل ةجاح ىف وهف
 نإ » : لاق دقو « ةايحلا هذه هركي هنكل « ىداونلا ةايل ةدحولا ىف أحلي هريغ

 . 6 عيجلا أوسأ وه لاجرلا عم ءاشعلاو ةقيخم ةريثك ءايشأ ةايملا ىف

 ًابح قايح نوكت نآل ةجاح ىف ىنإ » ديعب نمز نم نآ ىرال بتك
 . نآلا بتكي وهف ةمئق تلظ ةجاحلا نكل « هرمع ماقرأ تفعاضت دقو « 4 امئاد

 بلطم اذهو « «ماتلا فطعلا ىلإ امإو ةماتلا ةدحولا ىلإ امإ ةجاح ىف ىنإ »
 . حيرجلا لجرلا

 ءهب ةقيثولا ةلصلا ىوذ ءاقدسألا نم ًاليفق ًاددع الإ روزي ال رهشأ ةدع لظ
 ردابتتف هتجوز قاروأ بترب ثيح ندنجوه ىف ةينالربلا تالطملا عيج ىضعيو
 تالك ثالث اهلع طخ ةقرو رغصأي اهظافتحا ىأر ام اذإ ارثأت عوومدلا هنيع ىلإ
 اهناكهل رهظت فطملا نم ًاًئيش اهيف دجي ىتلا ةلاسرلا نإ ىتح هتدحوب ىعاش وهو
 « ةروجبم ةريزج ىلإ جاومألا هب تفذقو هتنيفس تمطحت لجر ىدل ةنيفسلا عارش
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 ثداوملا نم فالآلا لاجو ةجبم اهعم تتامو ةيئاسنلا تالسارلا هذه تت
 ةليوطلا ةايلا ةماغم لمجي اهدحو ىهو : كيرشلا دوجو ىلع فقوتتىتلا ةريغصلا

 نم نيتقيدص ةلباقم ىلإ فدصلا هم تدأف ةرايز ىف بتناك عيبرلا فو . ةلمتحم

 ةتنوك نأ تناك « دروفدارت ىدالو « دليف رتسش ىدال اه « ةيايش تاقيدص

 نيسجلاو ةسماخلا ىف دروفدارب ةتنوك انيلسو « اهرمع نم نيعبسلا ىف ديف رتسش

 اتناكذإ) ةلوفطلا ىف هنم ةيرقم ىلع امهلوفطي ليئارزد اهركذ « ناتدج ناتنثالاو

 تديرا ىتلا ةميظعلا ةيركتتلا ةصقارلا ةلفحلا كلتو « (ماهمدارب نم ةءرقم ىلع ناتطقت

 ةيراج ىز نوسنأ زسم ةليجلا اهتأ تسبلو « ةناطلس ىز دايف رتسش ىدال اهف

 تتام « تيقاويلاب ةلمم ىعو ةرتبوايك ىز ىردندنل ىدالو « رمشلا ةلوا ةينانو
 ىدالو دليف رتسش ىدال نكل « ىردنردنل ىناف تتامو « نوسنأ نسم

 مهمدل ةيبحم ةلباقلا هذه تتناك « املاج تازيم نم ريثكلاب اتظفتحا دروفدارب

 ةيضمل ليئارزد ىعد ىتح فيصلا ءاج امو « اوروازتي نأو ةءاتكلا ىلع اودعاوتو

 الإ شيمي ال وهو ءاتشلا ءالتو ىرخألا دنع مث نيتخألا ىدحإ دنع مايأ ةمضب

 : « لاعلا ىف ءىش ىأ نم رثك أ امهحأ نذللا نيصخشلا نىذه ةرشاعم ةذلل »

 دليف رتسش ىدالف اريك ًافالتخا ىرخألا نع فلتخم امهنم لك تناك
 دقو « ىباصتلل اليم رثك ًادروفدارب ىدالو 2 ًافطعو دج رثك أو ًائس ربك أ

 اهتأدتبا دروفدارب ىدال نكل « ليئارزد ثاياور عيج دليف رتسش ىدال تأرق

 ريخ ىعف اعاد ةنزتم دليف رتسش ىدالو « ةءاورلا صاخشأن يب طلخمو بءاثثت ىهو

 نكل ًاريثك اهلع دمتعي الو ًادلقت رثك أ دروفدار ىدال نأ نيح ىف ةقيدص

 تناكو « قيثولا بحلا ةجحل ىف نيتخألل ليئادزد بتك . ربك أ اهب قلعتلا
 ىدال امأ « ماستبا ىف هلئاسر أرقت نيعبسلا قو ةلمرأ هو دليف رتسش ىدال

 تحتحا اهماف جاوزلا نس ىف تانبو جاوزألا نسحأ نم جوز الو دروقدارب

 هذه لثم ىف ةحوالا تاظ اذإ ةلسارلا ىف رمتست الأب ةديدع تار تددهو

 مهنوبحي نبذلا قارف نولمتحي نيذلا نم ليئارزد نكي ملو « ةريبكلا ةساجلا



 منسم 4# د

 ةرشعلا نم قئوتسي ىكل اهجوزتي نأ دليف رتسش ىدال ىلع حرتقاف « مايأ ةعضيلواو

 ضعب كحشم اهنس ىف جاوزلا نأ تدجو اهنأل الوأ تضفرف « نيتخألل ةكادلا

 تراصو صاخ ع وني اهتخأ بحي ليئادزد نأل مث « ءىثلا
 . اهرس عضوم

ألاو ةدحاوال ةديصق لئاسر رحت اًمقو موي لكى ةضراملا ميعز دجو
 ىرخ

 رهظ دعب اهنم لأ ادبأ نكت مل ءاسنلا رحسأ نإ » . هندل نيتنيعلا نيتهّألا نم

 اهتاكرح بقارأ دبألا ىلإ كانه سلجأ نأ ميطتسا ول ثددؤ دقو“ مويلا اذه

ةيالكلا تايلكلا كلت ىلإ ىفصأو « هسفن فرظلا الإ نكت مل ىنل
 فسألل نكل 

 ةرايز ىم ةرايزلا هذه نإ -- ةعيظف ةركف رخآ ىلإ تقو نم ىرطاخي رع ناك

'رم قثاو ىلإ ... ؟ ادبأ ىغقتت ال قارفلا تاعاس لهف ... عادو
 ربك أ نأ . 

 . « ةلوهكلا ىف بغرب ال بلق ءرملل نوكي نأ ةساعتلا

 ةيروطاربمإ ةايح نع لوثسمو تابجاولاب لقثم ناطلسلا ىوق لهك لحرلا

ملا ناك امبرو « هبابش ىف ناك امع فلتنمي ال هنأب رعشي هنكل « ةريبك
 نعمأ زوج

) ؛ بحلا ىلع بابشلا ىف حومطلا رصتتا ام آريثكف « لايكختا ىف
 ,ىتح تشع دقل 

 تفاهت لومكللا ىدا ناك ارو « هلاجو هانغ هنمز بوررغ دمب بحلا نأ ىرأ

  ةأرما ةيور ف بغرب لازال هنأ هفاشتكال شهدنا . « ةداعسلا ىلع ريكأ

 .مايآلا لاجب هناذ تقولا ىف رعشيل هنإو ؛ اهتايح ىف ةأسعا ىلإ رظنلا ىف ةدنل دحي هنأو

 نكي مف « ل ةيقاب لازت ال ىتلا مايألا نم ريمصلا ددملاو « اهنم برقلا اهيضعب ىتلا

ا ىلع وأ كتيؤر نإ » ؛ هتقيدص نع قارتفالا حمس
 لك كرابخأ عامس لقأل

 اهنكلو « ةصاخ ةدل تاممتجلا ىف كتيؤرا نإف « ىدوجول اد ىرورض أ مو

 عوطسو رمقلا ءوضك ناثرحاس ناتذللاو « دارفنا ىلع كتيؤر ةذل نع فلتخم

ىدال نكل ؛ موب لكى اهروزب وأ دون ناك « 6 سمشلا
 فالآ اهيدل دروفدارب 

 ليلق اذه عووبسألا ىف تارم ثالث » « لقعت ىف هتارايز بترتو لغاشلا
 - « ادج

 .بايث ىف وهو بهذي نأ زوجملا دارأو « ةيركتت ةصقار ةلفح ىلإ ريزولا ىيدو

حصن اهم هفرعتل ةمالع هل راتخم نأ انيلس نم بلط الو « «ويموو »
 ةحمل ىف هت
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 « ةزيزملا هتقيدص دليفرتسش ىدال ىلإ اكشو اليلق ءاتساف ء بهذ الأي ةفاح
 ناك اذكمو ؛ © هيتفش ىلإ اهمضر 2 ؛ ةقر رثك أ ةلاسر هتلصوف سيبت هنأ اتلعو
 . ةحضانلا ةقيقرلا « نيميلسب » زوجعلا « تدسسلا » بعلي

 ةطاحم هبح لئاسر ىتح هتايح لوط هلئاسر تلظو « نآ ىرام سني مل هنكل
 ىدال ىلإ تلصو نمزلا كلذ دعب موب تاذ قو . قيقح ضر كلذ فو داوسلاب
 رع برعت هيلإ تبتكو « ضيبأ قرو ىلع ةلاسر ةفداصلا قيرطب دروفدارب
 رخآلا مويلا ىف ضيبألا قرولا ةءيؤرت تحرا كنإ نيلوقت » : بتكف ءاهحايترا
 لزتتت اهدادح ىلع رارمتسالاب ةكللا نأ ىفاملا ىف ركفأ تنك ىنأ بيرغلا نمو
 . « اهلثم يلاغلا ىلع رمتسأسو اهلثم رعشأ نآلا ىنكل . ةضيرع ةفطاعل

 اهل رصح ال تايرك د اهف دجوو « ندنجوه ىف قاروألا ميظنت نم ىهتنا
 ةدم امون رشع ةسخغ لك ىف نأ ىرام تلظ دقق « قيقدلا بحلا كلذ ىلع لد

 ةموتخم ةريغص ةطبر ىف رعشلا عمجم ةرم لك ىفو « اهجوز رعش صقت ةنس نيثالث
 راواب لئاسر عيج : لئاسرلا نم فالآلا كلذك فشنك أو « تائلا اهنم دجوو
 ىدالل ةزيخألا ةلاسرلاو « نيكسلا ثيع جروج لئاسرو هيسرود درفلا لئاسرو

 ! نآآلا ءرظتنت حابشألا نم ك ؟ نوتجنسلب
 ديم داع 1

 راص ىتح روهجلا ةفطاع تريثتو تاباختنالا نوتسدالج ىرجأ 1
 راصو ؛ نيظفاحملل ةيبلغأ ىلع لوصحلا ىف ارو تاوصألا رييغت ىف لمأي ليئادذ>
 ريصق تقو دعبو « دروفدارت ىدال ىلإ لئاسر موي لك ب تكي تاباختتالا ءانثأ ىف

 مزه مث « نيمبرأ مث « نيرشع مث « دعاقم ة ةرشع حير هيزح نأ نلعي نأ هنكمأ
 عيج ىلع اًتوص نيسخ ةيبلغأ ىلع نوظفاحلا لصح دقق « ايئابن نوتسدالج
 [ريخأ تيثو « مثدحو رارحألا ىلع توص ةثام نم رثك أو « ةعمتجم بازحألا
 عيمج ىسنو « ليئارزد كلذب ىدان م نيظفاحملل آديؤم ريصي دق ماعلا ىأرا نأ
 روهمجي نوتلراك ىدان ًالتماو « ةيضاملا مهّقُمث مدع بزحلا نم ءامدقلا نيسمذتلا
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 . هديصل ىلاتلا مويلا ىف دايصلا لوح ديصلا بالك حبني أك" معزلاب ىداني رثأتم

 فوس هنأ ناعأو « نالربلا عامجا رظنني نأ لبق ةلاقتسالا نوتسد السر

 تاسلملا رضحي الأو « ًاطيسب ًانئاث نوكي نأ دارأو « بزحل امعز قيال

 ةساس رابك هيف ممْح نس وهو « هرمخ نم نيتسلاو ةسماحلا غلب دقو « ماظتتاب

 عوني لمأي ناكو « ديعب تقو نم ةيسايسلا مهتايح رصعلا كلذ
 ىنعي نأ صاخ

 ى اهلالج هتقفاوو هرارق نع ةكلملل برعأو « توملل دعتسيو ةينيدلا لئاسلاب

 متها ام لئاوأ نم ناكو ؛ ليئارزد رتسم تعدو « ةقايللا مدع نم ءىش اهف ةسام

 . ةكللا طالب ىف انيلس هتزيزمل ماه زك ىلع لصحي نأ ديدجلا ريزولا

 نوتسدالج وح فطعلا ىلع لدن تالك عضب ليئارزد لأ نالربلا ةدوع ىف

ي فيك فرعي لجرلا نأو ؛ ميرك كلسلا اذه نأب اذه ىزتفاو
 فرعي اك بسك

شي ناك « هيف نوتسدالج ركفي ةع لكى كلذ عمو © رسخي فيك
 حورب رع

 . « أديب ال ىدلا ليخأ بضغ » هسفن ىلع ىنطيو ءايتسالا



 يسفإلا

 ةملكلا هذه قو: ميعزلاب ليئارزد نوعدب ةظحالا كلت نم ن وظفاحملا راص

 ضعبلا هتطاس ىف عزانو ضعبلا هلمتحا ىذلا غبانلا ىماخلاف « ريبك رييغت ىلع ليلد

 ىلع ًائايحأو بحلا ىلع انايحأ لدب طسبت ىف «ىزيد» ميج هوعدو رخآلا
 تناك اذإف « كلذ ىلع نسلا تدعاسو « عيجلا مارتحا عضوم راص دق « راقتحالا

 رثك أ ارتلجيا ىلع قبطني كلذ نإف « ةسايسلا لجر ةليضف دلب لك ىف ةلوهكلا
 ءايشألا ىلع نمزلا روسم هغبسي اب رعشي زيلجتالا لثم بعش نم سيلف ءاهريغ نم
 لقصي اك لاضنلا مهلقّصو « مهربخ نيذلا ةسايسلا لاجر بحي وهو « لاج نم

 « مهميعز ةسايس اعاد توظفاحلا مهفي ل  ميدقلا بشحلاو ميدقلا دلملا

 نإو ةلامف نذإ هذيوامتف « بزملا هزرحأ راصتنا برغأ ىلإ مثداق هنكل

 ْ موون لك
 ىلإ وهو ائأد مل اسيئر لوهكلا ضعب ادع ايف بزحلا لاجر عيج هقرمع

 ريغ ةركفب هعسا نوئرقي مهنم نوريثك لازي الو « هدحو مث ىنرد دروللا بناج

 ةعانصلا نم بابلا نأ اكف « مهفيخي دعي مل كلذ نكل « قرشلا رسلا نع ةحضاو

 ىف هءانب ديعيو « ًارجف أرجح هنطو ىلإ نيرمعتسملا لوهك دحأ هب ىتأي ةيبرعلا

 ايجيردت بستكيف ةقلسنلا دورولاو راجشألا هيطغتو هم ىتتعلا شيشحلا نم ناتسب
 ليئارزد كلذك « ةيسانتم ةرضخ نم هطوحي ام عم قفرب طلتخيو « ةيزيلجا ةقر

 ةنيز راص دق « ةيناطيربلا دئاوعلاو ةبيطلا تاوزئلابو لئاضفلاب لمش وهو زوجعلا

 نم نيبتي نيدقانلا ةراملا دحأ ائامحأ ناك اذإو « تاعمتجملا ىفو نالربلا ىف ةيعيبط

 شقنلا ىف ةبيجملا طوطخلا وأ بابلا سوق ىف ًاشهدم ءانحتا ةئلظملا ناصغألا تح
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 رثآلا اذه لاج ىلإ فيضي نأ الإ طيسبلا بسانتلا مدع نأش نم سيلف « ىبرعلا
 . ةوقلاو رعشلا نم ىرب داكي ال اول ليبنلا

 رداتلا نم راصو « ةرهاظ ةبحم هل بزحلا مارتحاب تطلتخا تقولا كلذ نم
 . ةداوإ نمحو معلا صالخإب يرقت يملا فرتيو «هءادع نلعب نم دهن نأ
 هنإف هب قئاللا مصحلاب ةيوقلا تايرضلا لزني ناك اذإ هنأ مهسقنأ هموصخت فرعو

 هنأ ىلع نالدب نوتسدالج لثمو ليب لثم نإو « فيعضلا بيطملا ىلع اعاد قي

 ةطلسلا اف ىلوت ىتلا ةريصقلا ةدلا ءانثأ ىف . ليزعأ وهو الجو آدبأ مجاهي ال

 ةقفشالب هيراحي لظ ىذلا شنب ةلحم روصم شتيل لافطأل ابتسم حم 1854 ةنس

 . ماسو ريك أ ضرع نأ هل لمع لوأ ناك ال٠ ةنس ىف نألاو « ةنس نيثالث ةدم
 لمتحي ىتم ىلإ » : ىضم ابف لءاست ىدذلا لجرلا وهو ليلراك ىلع هحنم عيطتسي

 راصنألا دحأ شهدنا الو . 4 هنطب لع فيخسلا درقلا اذه صقرب نأ لو نوج
 نكل « ماقتالا ىف ادبأ ركفأ ال ىنإ » : هل لاق هلهاست نم ماقتنالل نيبحلا
 نم جرد ىف اهزجتحأ مث قرولا نم ةعقر ىلع هعسا بتك أ صخش ىنلْوي ام دنع
 امديقأ ىتلا ءامسألا هذه طقست ةعرس ْدنأب ىرأ نأ بيجعل هنإو « ىتكم جاردأ

 «  نايسنلا اياوز ىف ذك
 حرفب هتدوع تلباق ىتلا ةكللا نم ديؤم وهو ةموق ةيبلغأ ىلع دمتعي وهو ناك

 ىرك ذ تحماو ةطلسلا وهو هتايح ءانثأ هيف بغرام لك ريخأ غلب دق  ىهاظ
 : ىغم اهف همالآي اهلإ ”رسأ ىتلا ليفت ىتورود ىدالل لاقو « بايشلا حورج
 ًاعون راصتتالاب قوثولا دجوأ « 6 انبات ىزكسح حبصأو نآلا نسح ءىش لك »
 فرعو « تقولا كلذ ىف هلثم ايميبط طق هنايح ىف لجرلا نكي لف « ثيرتلا نم

 « ةنوشخ لقأ راصو « اهتيجس ىلع هتعيبط قلطأف هتالع لع لبقي نآآلا هنأ اريخُأ

 رك ذبو « ءاببص ىف هنازحأ نع مالكلا ىف ًاريثك ظفحتي ال « ةيرخسلل اليم لقأو
 3 هراجشأ نيب ىلرد ىدال عم هزنتي وهو ةرم تاأذف . هنع ضوء دق ًايضاع

 : هتلأسف « « سعتلا ىنابش تيمأ ناكملا اذه ىف » : ةأخ امل لاق ماهندارب اهمريو
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 ىف ًاديعس نك أ ل : لاقف « انه اديعس كش الب تنك دقل ! سعت ؟ فيك »

 ءاضررال ةصرف بأ ىدل سيلو « مواقي ال عمطل ةسيرف تنك ذإ « تقولا كلذ
 . « عمطلا اذه

 < لاق هفيخي فنأ تاقودلا دحأ لواح ام دنمف « نآلا هميم زك ارم دعت مل
 ,قحشإ هيف لاق ىذلا نمزلا دعب دقل « قيقح اذهو « ل متهأ ال ىنإ ! تاقودلا »
 ةلئاملا نم تاريمألا ىدحإ نكت لو « « ؟تاقودلا نع فرعي اذامو » : ليئارزد
 .تناكو « اهلجأ نم حابصلا ىف هسفن قلقي نأ ضفرب ةريغص ةاتف الإ همدا ةكلالا
 .ىق وهف « اهحي هنكل ءىثلا ضعب ةدينع ةعدق ةقيدصو ةمداع ةيصخش ةكللا
 .ىلإ ةحللا ةجاملا كلتب هسفن ىف رعشي الف « ةمقلا ةقيقح غلب دق ةرلا هذه

 . اديعس نوكي نأ ًاريخأ بجيو « بلغتلا ىلإو كلذ نم ىلعأ عافترالا
 « ةنس نيرشع ًارخأتم ىنءاج ىعآلا كلذ نإ » : هأته قيدصل لاق هنكل

 ,ناك! ةرخأتم تءاج اهنإ ! ةطلسلا » : متي وهو ععسو ؟ « كتحو كره ىنطعأف

 دقو « تاموكحلاو شورعلا ىلق ىلع رداق ىتأ رعشأ هيف تظقيتسا ام اذإ نمز
 < هبابش عاضأ هنأ ىلع « بابششلاب باجيالا ديدش ائاد ناك. « نمزلا اذه ىضقتا
 .ىلإ لصي يك ةنس نيدبرأ ىلإ نعألا جاتحاو « ةثطاو اهنم ًادتبا ىتلا ةطقنلا نآل
 هتأشن ىف هظح ءوس اذهو «زرئام وأ نوتسدالج وأ لبي هنم أدتبا ىذلا ىوتسلا

 سعألا اذه ءاج دق نآلاو ؛ ةلادعلا نع اهدمبأ هنأل ظحلا ءوس عاونأ بعصأ وهو
 ىحاون نم عادتي قيتعلا هدسح ذخأ ىتح ةرازولا ىلإ لصي دكي مل 2 ارخأتم

 .قيض هن لحو « ىلزنلا هلعن ىف نالرإلا ىلإ بهذي وهف سرقتلا هءاج دقف « ةفلتخم

 وجاتنوم ىروك ريغ هب ىنعي نم هلوح قدي لو « ةيوعصي الإ ملكتي ال وهف سفنتلا
 وهو « هب لمعي اذاق « هبحي نمل ًانابرق همدقي نأ الإ ةميق نم دجملل سيلو « قولا
 هالإ عيطتسأ ال ىنكل « ًاديعس نوك أ نأ حجارلا ناك اعر » ؛ هتقو ريغ ىف
 هلو ... اقتح ست إو تومأ داك أ ىتح بعتم ىنإ ... ةقيقحلا كل لوقأ نأ
 « دجلاو حاجنلاو ةورثلا نإ « ىنم ةساعت رثك أ ملاعلا ىف اقواخم كلانه نأ دقتعأ



 اس ”واي/

 وه هدحو بلف « اهقلخ عيطتست ال اهنكل ةدامسلا نم ديزت دق ةطلسلا لب

 نم لياقلا ًائايحأ الإ ىقرزاؤي ام ىدل سيلو ديحو ىتإو . ةداعسلا قلخم ىدلا

داكت ةعيظف ةايح كلتف « حشلا عم كلذو « قرولا ىلع لجسلا فلمملا
 . « لمتحم ال 

 نأ وه دحاو عوت كلانه ؟ ةطلسلا اهحنمت دق ىتلا ةيباجيالا ةذللا هاف

 ةكسلا ىف رفاس اذإ ! اضيأ تاقياضم نأ نكل « نايسنلاب حمست لامعألا ةرثك

 لافطألاو ء«وهاذه» : حيصي سمحتم روهج ةطع لك ىف دجو ةيديدحلا

 « هل صصخملا ناكملا مامأ ة ةحوتفم مههاوفأو نوفقيو هفلخ نورع نيدلا راثصلا

 ! هآ ... قدنفلا باو.أ ىلع قيسولا تايعجو « تاعيقوت نيلطت ىتاللا تامتفلاو

 رظنني وه امني موب تاذ ىف . ةيبعشلا ة ةرهشلا هذه لثل قلخي ل ليئارزد نإ اقح

 دحأ هيلإ مدقت ءطب ىف فيصرا ىلع ؟اهذو 5 ةثيح ىشع وهو نودنيوس ىف راطقلا

 نيرشع تللظ دقل » : أخ هل لاق دولا ةجمل ىفو « ةراجتلا لاحر نم نئرفاسملا

« كدب مفاصأ نأ نحأو ليئارزد رتسم ان قوص كيطعأ ةنس
 ليئارزد مف مقرف ؛ 

 نير ل الئاق هسأر رهو نيتيعتملا هينبع

 ىف ثداحلا ديقو لجرلا ىدب ىلع طغضل ةلباقلا هذه لثم ىف نوتسدالج رتسم

 لهكلا اذهو © ىوقلا باطملا ةساج نوتسدالج رتسم ىف نكل « هناركذم

 الو « تريغت اهتجمهل نكل ا

اذ لئس دقق « نزحلا نم رحب ىف رومثم وهو ؛ ؟ مكيلا ةحئار اهف نيبتت
 ت

 ىف ادحأ دج نإ 8 : كانا ل ب اق قلدنا لد

 * باجأ هنع هيفرتلل هلمفت نأ بجي ام تيب ةءر هتلأس اذإو . 4 ء.. ةمان ةحص

 . 6« شيعأ ىنيعد »

هبح ىه ةدحاو ةوهش ريغ ميزحلا دسحلا اذه ىف قبت
 نم برش وه امل 

 ديغو ةكرحلا مدعو توكسلا ىلع همالاب اغوع ديو قو ادق لايخلا

لا هنآ ماخم ىف نانفلا ةذل ىف ركقفي ةءارقلا ىلع ىتح ردا
 سصصق ىف لهف « ةبيجم

اناطاس راس ىذلا قاكسألا ةمسقو « ةليلو ةليل نلأ
 ؟ تايح نم بيغأ وه ام 



 اد اهرلاا

 تحت ددمتي فتلاك ىذلا ريغصلا لفطلا كلذ مالحأ ليصافتلا ىف ىتح ققحي ملأ
 دقل » : نيلودناملا ىلع فزعي هدج ىلإ ىنصي وهو ؛ ةيلاطيإالا ةقيدحلا ىف راجشألا

 «اهدئاوعو ةيسورفلا صصق ىلإ هليم ىلع ظفاح دقو ؛ «ًاريخأ ىلح تققح
 هذه طسو ىفف ٠ زوحملا بلقلا اذه ىف ايح لازت ال بابشلا ارتلجتا تناك

 ةكلم ةكحم ىف هنأ دقتعي ناك ةيرخسلا ليبس ىلع ايسور ريفس لاق اك« تادحلا
 . ةلحب لكش ىف اسود هيف بختنت ىتلا حنعو لفحم ىف هتابحاص مض دقو « لاجلا

 ىدالو لليفرتسش ىدال لثم تادحلا نم هرثك أ فلؤم لفحلا اذه نإ ةقيقح
 ناذئتسا دعب سرتايب ةريمألا لاثمأ تايتفلا ضعب هيلإ تمضنا نكل «دروفدارب
 اهوعدد نكي ملو « ةكللا م لفحلا اذهل ىمظملا ةسيئرلا نأ كشاالو « ةكللا

 . كالملا بقلب اعإو ةكلللا بقلب

 رصقلا نف « رفسلا ءايبض دعب نويعلا يرت ءارضحلا لالظلا ىرت نرونزوأ ىف
 ةظحل زوجملا رئازلا دي داكي ال « ءاضيبلا عارشلا هيف رهظت قرزألا جيلا ىرب”

 حرف ىف هلباقتو اهملإ لزئيف ةميظعلا ناكلا ةديس هبلطت ىتح هتفرغ ىف سواجلل

 روظتل ىتح ماسقبالاب اهرفث رتفا دقو ؛ هقئاعتس اهمأ ةظحل هيلإ ليخيل ىتح « ريبك
 ىهو « روفصملاك ةفرغلا ىف لقنتتو ىغانتت ىهو لالا اهللإ دوعي داكي ةءاش اهناك

 تشاع دقف + اهسفن ىف ةقثلا ثعبي ىذلا ديحولا وهو اهرزو اهملإ داع ذإ ةديعم

 نوربدب ندنل لهأ تأرو « دج ةهوركم « ةهوركم تناك« ةبعص ةايح ةكللا

 دعب نم مث « نروبلم درول ببسب الوأ كلذو « عراوشلا ىف اهيرع ىلإ مثروهظ
 سانلا راص مث « ةينام ألا هتيسنج- بعشلا هل رفتني مل ىدلا نيكسلا تربلا ببسب
 رارحألا ءالؤه عيج نإذ ,اهئادزو نم دحأ أهلع عفادب و « اهدادحل ابنودقتني

 وهو « ةيكوال ىف ةكللا ئأر ىرت ليئارزد رتسم نكل « شرعلا نم نوراغي
 ةكح نأ ىرب هنكل « نالربلا ةدادإ للا ضراعت نأ ىف بغرب ال بير الب

 نسحيو ؛ ةيروطاربمإلا ةنيغسف انيك انزاوت دجوت « هءراجبو زيحتم ريغ ماد دهاش
 ركف » ؛ ًامناد ةكللا اهم رعشتت ىتتلا ءارآلا كلت نع بارمعإلا ىليئارزد رتسم



 دل * ويل

 سلجا « ًافقاو لظت نأ بجي الف ملأت كنأ دب الو « سرقنلاب باصم كنأ ىف

 . © ىسرك ىلع
 سلجي ملف « ليثم هل قبسي مل ىذلا فطعتلا اذهب آذوخأم ليئارزد رتسم لظ

 ىلع ناهريك ىضم اف ىبرد دروأ هل صق دقو « لبق نم ةكللا ةرضح ىف دحأ

 ىلإ 9 : هل تلاقف صرملا ةدش ىف ةيع تاذ هنأر ةكللا نأ ةريبكلا اهقفش

 رتسم رك اذن . « سواجلا كنم بلظأ نأب ىل حمست ال موسرلا نأب ًاقح ةفمآ

 لظي نأ عيطتسي وهف « ضفر هنكل حايترالا دهن دهنتو رومألا هذه ليئارزد
 اهنإ ثيحو « تاعوشوملا عيجج ىف اهلق هل حتفت ىهف « ًافطع ةكللا دادزتو افقاو

 الب تملكتو تملكتو . ًادج ةيرسلا اهلئاسر ىلع هعلطت ىعف لوضفلا هيف فرعت
 تمفترا دق اهكل « نملكتي نأ ءاسنلا عيطتست اكو نآ ىراك ملكتت ىعف فقوت .

 ايئاس اكح متو ةلقاعاقح ىعف « ةيلقعلا ةهجولا نم ليئارزد رظن ىف اريثك

 ظح نسح نمل هنإو . هتقيقح ىلع نوتسدالج ىرت الثم ىعف « قالخألا ىلع
 ؛ ايحو آذيدل ءاشعلا ىف ثيدحلا ناك« كلمال ةكلم ارتلحيال نوكي نأ ليئارزد

 لاقي نأ بحي ام لوقي وهو نآلا هنم ًالجخ لقأ هنأب هنايح ىف ليئارزد رعشي مو
 ترحس دقو ؛ هلثم ًايلسم قوات رئ ل اهنأ ةكللا تدقتعاو ؛ ةرابع نيتحأ

 درول نأ ىتديس اب ًاقحأ » : ةدئاملا ىلإ ةسلاج ىهو املأس امدنع ةئيرجلا ةطاسبلاب

 ىلع نانوكي امدنع ًاتايحأو « 6 ؟ كاذ لمفت الو اذه ىلمفا كل لوقي ناك نروبلم

 هل سمتلت ةكللا نكل « ةرشابم نوكت داكتو ةقمنم ريزولا حمادم ريصت دارفنا

 اهدعقم فلخ ىرت ذإ رستو قرشلا يحن ةكللاو ؛« قرشلا مدلا هيف رك دْيذِإ رذعلا
 . ةفطاملا ضايفلا داؤفلا كدتلا مظعألا ريزولا اذه اهكالمأ سأر ىلعو ايدنه امداخ

 لاروهب رصق ىف اهروزب نأ هيلإ تبلطو « ناكم لك ىف هوعدت تراص
 فسألل نكل « ةعيبطلا ىلإ برقأو ةطاسب رثك أ ةشيعلا ثيح هدئلتوكساب

 اهيبط ةكللا لسرتف ؛ هبعتت ةليوطلا تالحرلاو اضيع فيضلا نوكي ام اريثك
 ريذولا مزالب نأ ىلع ميليو ريس رصبو « ليئارزد رتسم ةقرع ىلإ رنج ميليو ريس
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 إما

 اذام » : رليف رتسش ىدالل بتكيو « هارتل حابصلا ىف ةكلملا بهذتو « شارفلا

 ىف هارت امدنعو « 6« تيبلا فطعم ىفو ىلزنم لعت ىف هتكيلم لباقي ريزو ىف نيرت
 ىعن ؛ ةيناسنإ امهنيب تاقالعلا تراصو « ةمومألا ةفطاع اهذخأت فءضلا اذه

 ةداعس ىفغم اهف ادجو ةكيللاو ريزولاف « نا نآ ىرام نع ملكتي وهو تربلأ نع ماكتت

 قودنص هءاح ندنل ىلإ داع ام اذاف « امهطيرت ىرخأ ةطبرأ هذهو « جاوزلا ىف

 هلصو دقل . كتلالخل ةيحتلا ضورف ليئارؤد رتسم مدقي» : راهزأألاب ءوام

 نأ سمألا أدبم ىف نظ هحتف املف « قئار رظنم وذ قودنص لوهتباوه ىف سمأ

 وعدم ناك هنإ ىتح لايخلا اذه هيلع ىلوتسا دقو « ةعسوأ هيلإ تيدهأ كتلالح

 مواقي نأ عطتسي لف ؛ طئارشلاو ةمسوألا سانلا اهف لمحي ةلفح ىلإ ءاسلا ىف

 تنيز دق ًاضيأ هنأ رهظيل هبلق ىلع ءاضيبلا روهزلا نم ةعضب عضي نأب ءارغالا
 . ةعرك ةكلم هردص

 كلت نأو «رحس اذه نأب ةركفلا هلقع ىلع تطاست ليللا فصتنم ىف مث » ٠

 ىه ًاراهزأ تعج نملا ةكلم اناتيت نأو « رخآآ كلم نم تءاجس رخنآ م لاع نم ةبه

 ىتلا ةرحسلا راهزألا كلت لسرت اهنأو « نسحلا ةعئار ةريزج ىف اهتيشاح لهأو

 . « اهنوملستي نءذلا كئلوأ لوقع بلس لاقي ام ىلع
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 لبممعلا

 لمعلا نكل « لهس ريكشتلا نإ»
 بعصأ وه ريكفتلل اقافو لمعلاو «.بعص
 . « ملاملا ىف رومألا

 6 هلوح ١

 ىلع لجرلا ضبقي ال ةميلسلا ةعدقلا ةفاقثلا تاذ ميظنتلا ةيوقلا دالبلا ىف

 دعب ايلاخ ناديلا دجو ترابانوب لثم لجرف ؟ ةطلسلا هيلع ضبقت لب « ةطاسلا
 نكل « لماك نرق ةدم هتمأ ىلع ةيلقعلا نم امون ضرفي نأ عيطتسي ةروثلا

 ضرفتو « ةقيض دودح ىف الإ كرحتي ال ارتلجيا ةرازو سمر ليئارزد لثم الجر

 مث « اهيف بوغرع ريغ لامعألا هذه نوكت ام اريثكو « ةيموب الامعأ ثداوحلا

 ةمث سيلو « دينع قيدص عم لاضتلا وأ ءايبغألا دحأ ءاطخأ حالصإ ىف مايألا رمت

 لهاجتي ال يل ًابفاك اتقو لجرلا شام دقو « عساو عورشم عضو نم ةدئاف

 ْ ْ : ةعشللا هذ

 عورشم نع مفاد نأ ىلإ ةكللاو ةفقاسأللا هرطضا هترازول لوألا مايألا ذنف

 ةسينكل ةينيدلا سوقطلا سابتقا ىلع ءاضقلا ىأ « مزيلاوتيرلا » ىلع ءاضقلل نوناق

 ةينيدلا مهبايث قيرب لآ اذإ نيدلا لاجر كأحيف ؟ ةيناكيلجتالا ةسيتكلا ىف امور

 507 اديدش اعزج ليئارزد عزجيو « تناتستوربلا نيعأ مهحباذم ةنيز وأ

 ىفف ؛ ةيوقلا تاعزانلا نم هريثت امب ىلعلا ريبك وهف « سئانكلاب ةصاخلا تاعيرشتلا
 عج رابصنأ مث نيذلا كئلوأ نيب ةيلهأ برح اهرغص ىلع ةينيدلا ندنجوه ةرئاد

 قودنص ىف اهعج راصنأو « ةاطغم ريغ ةحفص ىلع دوقنلا نم نولصلا هب دوجي ام

 مابرق وه هيمسي امو تاناسحإإلل امجانأ هيعسأ ام لمعي ةسيتكلا تار قيدصف

 « ةدئام ةسينكلا ىلع نوددرتلا هيمسي امو اعبذم هيمسي ام ىلع هعمجي ام عضيو



 3 كدر

 بهذي نأ ىم ةموقلا اهتبغر نإو » ؟ ةكللا لخدتتو نورصي ةفقاسألا نكل

 . بعاصم ىف هتموكح عضي نأ نود هعيطتسي ام دعبأ ىلإ ىليئارزد رتسم
 عورشم ليدعت ف هنكح نم ىلوألا عيباسألا ىضعنأ ةرازولا سيئر ىلع ناكف

 قفاوب ال ىتلا تاءارجسالا هذه تناك كلذ عمو « هنع عافدلا مث بساتم ريق هارب

 . نوتحل ةايحلا نإ اح « هل روهجلا ةبحم ىف داز امت اهلع

 ىلع ديرب وه لب « عتلا تاءارجإاب هما نرقي نأ ىف بغرب نكي مل هنكل

 «ةعرك ةسايسب انرتقم | ىلإ نيطفاحلا بزح لوصو نوكي نأ كلذ نمسكملا

 تمباتتو « هلامعأ ىلإ ليبيسو ىسجتنوك ءارآ لقتل تقولا ناح دق نآلاف

 قوقح ىف عسوتلاو « لاملاو لمعلا باحسأ نيب تابجاولا ىف ةاواسللا : نيناوقلا

 « عوبسألا ىف ةعاس نيسخو تس ىلإ لمعلا تاءاس ضيفختو « لاملا تاق

 : لوقي ناكف « ةيحصلا نيناوقلا نم ةدع م“ « تبسلا مو رهظ نم ةلطعلاو

 ءايشألا وحن ةريصبلا ذافتو دسحلا ةمالس نزك نأ نق توطا راق نإ د

 . « ىراجملا لجر ةسايس كلت » : نولوقي هموصخ ناكو . 6 اهعيج

 مكحلا ىلوت ىتح هتمزال ىرخأ ةركف هءايش ذتم ةرازولا سيئر ىدل تماق

 « اهنارمهتسم نع ةديعب اهرابتعا نك الارتلجا نأ « ةيروطاربمالا ةركق ىه

 قلخيو « تارمعتسلا نع اباوأ دجوب نأ ىبرد ىلع ةنس نيرشع ذنم حرتقا دقو

 ىم ةءداحتالا ةطلسلا نأب ةنس نيعبرأ ذنم هرعش ىف ىننتو « ىروطاربم الا نالربلا

 ايسالو تارمعتسملا نإ :؟1”نيبعفنلا دحأ اهف لوقي ةح لكى ف ؛ لبقتسلا حور

 فقي ناك « اهنع لزانتلا هيف لومألا نم هنإو « جاتلل ملا ةيلاغ ىلح ىه دنحلا

 ةميظع ةيروطاربمال ارك سع نكت مل نإ ًاروك ذم ائيش تسيل ارتلجيا نأب هركذيل
 نوامهم ةيلاملا حتاتنلا ريغل نورظني ال مثو رامتسالل نيمواقلا نأو « ةيرابعتسا
 مظنتل جمانرب هيدا ناك . ةميظع مآل ١ اهدحو لمجي ىتلا ةيسايسلا تارابتعالا

 موسرلا ديحوتي ايوحصم تارمعتبسلل ىاذلا لالقتسالا وهو ةيروطاربم الا هذه

 )١( ماتنب عابتأ نويعفتلا .
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 ىتح ةريبك ةأرج اهفو « ادج ةديدج ةسايسلا هذهو « ةيروطاربمإلل ةيكرجلا

 ىتلا ةيمهألاو هروعش حرشيل ةصرف زهتي هنكل « اهذيفتت نكمملا نم سيل هنإ

 . ةيروطاربمالا قرطلا ىلع اهقلمي
 6 6 د

 دروأ لياقيل دوونيرج- كيردرف همس ىنمس ءاح 1417/5 ةنس ريفوت ٠9 قم
 لالا لاحر دحأ عم قياسلا مويلا ىف ىشعت دق ناكو « ةيجرراخلا ةرازو ىف لوو

 0 نهرب نأ ديرب وبدخلا نأ لعو « اديج رصم نوفرعي نذل

 مهسأو « لاما ىلإ هجايتحال سيوسلا ةانق مهسأ نم اهكلتم ىتلا امبس

 ل او ا

 ةاتقلا نآل ءوبدحلا بيصن ىلع لصحي نأ ارتلجتأ لاص نم هنأ ىرب دووتيرج ناك

 ةريبكلا تاعورشملا ىشخي وهف ؛ اريك اسمح ىبرد رهظي ملو « دنحلا قيرط ىف
 ؛ رصم ىف ىزياجالا لثملا ىلإ ةيقرب لسرأف ليئارزد سأر ىف لايجلا لمتشاو
 انويلمنيعستو نينثا غلبم ءاقل نييسنرفلا نم ةعاجعيبلاب دعو دق وبدحلا نأ لع هنمو

 نوكت نأ ىف بغرب وبدخاو « ىلاتلا ءاثالثلا مون ةقفصلل ددحو « تاكترفلا نم

 ىزيلجيالا نالربلا ناكو . لالا ىف لالا ىلإ ةجاح ىف هنكل « ارتلجتال ةقفصلا
 هذخأ نكمي ىدلا غابلاب تاهنملا نم نيبالم ةعبرأ تسيلو « داقعنالا رود ريغ ىف

 تقولا انيدل سيل » : لوقي ةكلملل ىليئارزد بتكو « ةقفاوم نود ةينازيملا نم

 ليقارمع ةيسفرفلا ةموكسحلا رقت ل . 6 لمعلا اذهب مايقلا بجي نكل « سفنتلل

 ةمواقل ىليئارزد دييأت ىف [ 7 لمأي زاكيد قودلا ناك كلذ نم سكعلا ىلع لب

 نكل « ءارشلا ىف اهقح نع تازاتتف ةيسنرفلا فراصلا مجش ملو « كرامس

 هسيف شقانت ىذلا مويلا قف ؛ تاهمنلا نم ةعبرألا نيبالملا ريبدت بجاولا نم

 معزلا جرخأو « ةيحراخلا ةفرغلا ىف رظتني ىروك وجاتنوم ناك ءارزولا سلجم

 مسا تحن قيئارزدل اقيدصو ًاذيملت ناكو « هتلالس نم ريفع ىماخلا عبطلاب وهو )١(

 لبق نم هوبأ تام دقن ىلناتس



 مدس »ع

 ىروك ناك قئاقد رشع دعبو ؛ عن 2: ةلك لاقو اليلق بابلا معتق نأ دعب هسأر

 ىلإ ةجاح ىف ليئارزد نإ » : هل لاقف « ماعطلا ةدئام ىلع هدجوف دليشتور ىدأ

 طقتلاف ابنع لك أي نأ كلشو ىلع دليشتور ناك. « ىلاتلا مويلا ىف نييالم ةعبرأ
 « ةيناطيربلا ةموكحلا » : لاقف « ؟ كتنامم ام » : لأسو ؛ ةرشقلا لفتو ةدحاو

 . « كيدل نوكتس » : دليشتور لاقف

 اذه مت دقل . . . كتلالخل عوضخلا تابجاو ربك أ مدقي ليئارزد رتسم »
 نكي مل ! لاحلا فو ! تاهمنجلا نم نييالم ةعبرأ ىديساب كيدل تراصو « لمعلا
 اوكلس دقل « دليشتور فرصم وه لمعلا اذه عيطتسي دحاو لحم الإ كلانه
 ىف ودا بيصن راصو « دج ةطيسب ةدئافب لالا اومدقق كلسم ريخ

 . 6 ىلديساي كيدب
 اذه ىف اهلثم ةحرف هتايح ىف ىليئادزد اهرب لف « ايظع ارورس ةكللا ترس

 امو « ةلاعرلاو اضرلا مالع نم فالآلا هل ترهظأو ءاشعلل هتزجتحاو « مويلإ
 ةفرحت ىف مايأ لبق نلعأ ىدلا كرامسب بضغ ىف اهريكفت صاخ عونب هل تحرف

 . ةيسايس ةوق دمت مل ارتلجإ نأ
 راشتسلا داتعا برحلا ىف اسنرف ةعزهو نوتسدالج دهع ىف ارتلجيا عانتمالف

 ليئارزد عم ديدج نم ارتلجتال تداعو « ابوروأ ىف ديسلا رود لثمي نأ ىنالألا
 كارامسب دده ام دنع 1817© ةنس ىفو . مرتحم نأ بجي تابغرو ةيجراخ ةسايس

 كرامسب نإ » : لوقي دليفرتسش ىدال ىلإ ليئارزد بتك اسنرف رذح مث كيجلبلا
 عم كلذ نع ملكتو « « مجلي نأ بجيو « رخآ زوج ترانو ةقيقحلا ف وه
 ارتاجتا تامعو ءايسور روطاربمإال بتكت نأ هيلع تضرعو هتقفاو ىتلا ةكللا

 نوثشلاب ماهالل ارثلجتإ ةدوع تفداصو « كرامسي عجارتو ؛ اعم نيلرب ىف ايسورو
 اذإ ادج ةدوق اهنأ رعشت ىعف « اهظع ارورس ةكللا ترسو « احاجي ةيبوروألا
 ْ ::ةموكللا ساو لع لئارزك اك

 نكاد
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 نم ةلأسملا هذه تريثأ « دنملا ةروطاربمإ بقل ةكلملا :تبلط أخل نيح ىلع
 ناكو « ةدنملا دونجلا درع دعب جاتلا ىلإ دنحلا تمض ام دنع 14864 ةنس لبق

 اهتالمتقولا نكي مل ماله ةنس نكل « أدبملا ثيح نم ةركفلا راصنأ نم ليئارزد

 قوذ ىلإ ةيزيلجالا ءارآلا نع ةديعبلا ةركفلا هذه بسنتس هنأ ليئارزد فرعيو

 ةكللا ربصت ى ةديدع تالواحع ماقو « قرشلا قيربلا ىلإ هليمو ةرازولا سيئر
 . نوناق عورشم ميدقتل رطضاو « لواحي ًاثبع نكل « تاونس عشب

 امئاد ىه ةكللاو « رييشتلا نوبحي ال زيلجالاف ةريبك ماعلا ىأرلا ةجبض تناك
 روطاريمالا بقل نإ نورمهطملا لاق ؟ كلذك رمتست ال اذاملف ؟ مهيد ةكللا
 اهنم تارشن تعزوو « قسفلا لب « تاداهطضالاو تاحوتفلا روصب محرك ذب

 ةكللا قدتف مسا لدبتسا قدنفلا بحاص « نب » نأ فيك » : ناونعب ةدحاو

 ناوتعب ىرخأو ©«؟ ةجيتنلا تناك اذامو ؛ ةدودحم كرش ةروطاريمالا قدنفب

 « ةكحضم ةصقلا هذه تارافسلا تدحوو . « دادنب مني وأ - ىزد نب ىزد

 ءىشنم ةبغرو « نانفلا لايخ الإ ىع نإ » : اسنرف ةرافس لامعأب مئاقلا بتكو

 نأو « ديزت اهتاكم نأ دقتعت ىعف « ةكلملا ىدل عدلا ةعزنو « ىزيد ىدل كوللا
 نم نأ ىنأر ىف نكل « ىروطاربمالا بقللاب ربك أ زك سم نوغلبي اهلافطأ

 هذهو « جاتلا ةأشن لصأ ىلع الدسم لظي نأ بحي ىدلا راتسلا مقر ريبكلا أطحلا

 « اكلمو ًاروطاربمإ صخشلا دلو دقق « ثبملا نع ةديمب قبت نأ بجي رومألا
 5 « كلذك ريصي نأ رطخلا نم نكل

 قلعتي ايف ظحالو « ساتلا عيج سوفت ىف ةقثلا ثعبي نأ ليئارزد ىلع ناك

 ناك ةيناسنإلل ىهدلا رصملا نأ روطاربماالا بقل اهبحوب ىتلا ةئيسلا تايرك لإ
 ىتلا قئاثولا عيمج ىفو ارتلجيا ىف ةكللا بقلب ظفتحيسو « سوينوطنأ لآ رصع

 نيذلا طابشلا ةيقرت ىماوأ ىفو دنهلاب قلعتت ىتلا قئاثولا ىف طقفو ءابوروأب قلعت
 ةروطاربمإ » بقل 6 ةديقملا ةيماح » دعب فاضي . دنحلا ىف ةمدخلا ىلإ نوعدم دق

 تالمحلل ةصاخبو « اهموناق اهاقلي ىتلا ةضراعملل ًادج ةلأتم ةكلملا تناك ؛ « دنهلا



 دس جوخ

 الإ اهدزب ل كلذ نكل « اهتابغر بيسب ليئارزد رتسم اهزيزع ىلع ةيصخشلا

 ايروتكيف :  اهنمقو ركش ةلاسر هيلإ تبتك اهقل ىلع ًاريخأ تلصح الو . هباقلعت
 ةديدجلا ةروطاريمالا تماقأ مث « لافطألاك ةحرف ىهو 6 ةروطاربم الاو ةكللا
 اهلإ اهادهأ ىتلا ةيقرشلا ىلحلاب ةنادزم اهمداع ريغ ىلع اهف ترهظ ءاشع ةلفح

 فقو نأب ادمع ديلاقتلا ةمرح ىليئارزد قرخ ءاشملا رخآ ىفو « دنملا ءارعأ

 الدبو « ةيسراف ةديصقك قمنم ريصق باطخ ىف دنحلا ةروطاربمإ بخت برشبل

 ىنحتتت اهناكو « ماستبالا عم اليلق اهسأر ءانحإإب تباجأ ةكللا شهدنت نأ نم
 . امارتحا هل

 3 دنع دع د

 ءاضرو ؛ وحلاو رادقألا جاومأ ىلع زتهم ىهو ةيسايسلا ةتيفسلا تراس اذكه

 ضير ةنيفسلا نابر نكل « رحبلا مواقت ىهو « ةكللا تاعزنو « باونلا سلجم
 ةايحلا كرت ىف هلمأ نع تارم ةدع ةكلملل برعأ هنإ ىتح هتك تءاس « ادج

 نأ لهسلا نم هنأ هيلع تحرتقاو 2 نم ىأب هيف بغرت الام كلذو « ةيسايسلا

 ربدب نأ عيطتسيو « لقأ دوهجلا ثيح » تادروللا سلجم ىلإ ةرازولا سيئر عفرت
 « نآ ىرامل لبق نم هاطعأ ىدلا مسالا ذخماو ةرلا هذه ىف لبقو « « ءىش لك

 ندئحوه تنوكيف راصف وه امأ ةتنوكيف تناك اهكلو « دليفسن وكب مسا وهو

 كلتب مم ام دنع ةيرخس ىف نوتسدالج لاقو ؛ دايفسنوكي لريأو ندنجوه ىد
 . « قود بقل بلطي مل ذإ هنع وفعأ ال» : ءوسلا ناطيشل ةرفطلا

 7 « قوذلا نسح نع ديعب هنكل « ًارثؤم نوكي دق عادو رظتم بنج

 ركفي لو « ًاديج رسلا متكو «رارقلا نالعإل ةقباسلا ةليللا ف باونلا سلجم ىف

 ةعاقلا عطق ةسللا تهذا ام دنعو « نآلا دعب مهميعز اوعمسي نل مهنأب باونلا

 بقر, ةقيقد لظو اليلق رادتسا كلانهو « رجالا وح اهياهم ىلإ بهذو لهم ىف
 ثيح ةرازولا دعقمو « ىلوألا هتبطخ هنم قلأ ىدلا ناكلاو تافرشلاو دعاقلا
 ريثك ىذلا ةضرامملا دعتمو « ليجلا ههجوو مخضلا ليي دسج ىري بتناك



 دس 517ن

 وهو جرخ مث « سلجلا سيئر دعقم مامأ سهو داع مث ؛ اليوط هسفن وه هلتحا ام

 هب يع دقو « هريتركس عارذ ىلإ دئتسمو « ضيبألا ريبكلا هقطعم فحتلم

 1 . ببسلا مهفي نأ نود هينيع ىف عومدلا ىأرف باش

 تاءامج مهنم تفلأت ةسلحلا حاتتفا ىدل ريخلا باوتلا غلب ام دنع ىلاتلا ميلا

 نك ضفخنم توم ىف نوملكتي دعاقلا ىلع نوسلا+لا ناكو « ةرئأتم ىو : ةريغص

 نأ عيطتسأ ال» : لوقي كياد تراه ميلو ريس هيلإ بتكو « اشعن ةعاقلا ىف

 ةساسلا قامو ةيسورفلا انترداغ هناكف اهظع رييشتلا نوكيس دح ىأ ىلإ روصتأ

 نإذ هلك أب ساجلا رومش اذهو « « ةدحاو ةريتو ىلع لمعلا الإ قيي لو « دل نم

 الو هلوح نم نيذلا لكب لصتت ا و اهدجي ىلا ةذللا كلت

 المث نوكي ال هنأب لقألا ىلع قثي هنكل « دغلا هب ىنأي ام هعم ناسنالا فرعي

 نانا اذه دوجو ىدأو « « مظع للم نم ةيسايسلا ةاحلا ىف ام حلصأ دق وهف

 ةدحو كي مل وهف 2 « انف ةيسايسلا تالحاسلا تراص نأ ىلإ ةايحلا ىف ريبكلا

 عيا ىلع ةلماجلا ضرف ةطلسلا ىلوت ذنمو « « ءايكذأ نيرخآلا لمجي لب اكَذ

 هيلإ رظنو هوحت تفتلا هراصنأ نم دحأ هعطاق اذإ ناكف « تايلكشلا دي

م اعون ةيلاملا لئاسلل هتشقانم ىف ىربو 5 هحايتا مدع ىلع لعتةرظ
 ةارابملا .ئ

 1 . كلذاور , نأ ىلع نيرخآلا لمحو

 ةايحلاب ىعخش مامها لك ةنابم ىدتع وه كليحر نإ » ؛ زرئام هيلإ بتك

 : . «باوتلا سلحم ىف

 اذإ ترطشلاك بمللا ريصيس نآللا نب » : تورك راف اه مليو ريس بتكو

« دونحلا نيب ريقح لاضت وهق ريزولا دقف ام
 ةافو دنع خينرتم ةملكب لثمت دقو « 

 مصخ ربك أ تومي ىلعل ديمس ىنأ نونلقت اعر» : هتلاسر ماتخ ف تويلوا|

 اذبم ادبأ لصتأ نل ذإ ء« فسألا» ترعش دقق كلذ سكعب رعشأل ىنإ « ىتسايسل

 ًآدبأ ىرن نل . ! هاقسأ او .  هافسأ او د : هيلإ رخآ بتكو . 6 ميظعلا ءاكذلا

 « ةربابجلا مايأ تهتا دقل « اليثم كل



 لع 1اس

 اهتاح ىلإ ىؤر ليلقب كلذ دعب ىنالبإلا داقعنالا رود ةكللا تحتتفا امل

 وه كلذ «نيمرألا» ورفب ةللجم ةءزءرق بايث ىف وهو « كرحتي ال بيرغ صخش
 « هدعقم ذختي وهو هتيؤرا تاليبنلا لجأ تءاجو « ديدحلا دليفسنوكب دروللا
 هيدب كبشو ىنحما لماك وده ىفو « هعدقت ايلوت ناذللا ام دروفداربو ىبرد ناك

 ىف تادروللا سلجت امعز راص هنإ ثيحو ؛ كذب .مسارلا ىضقت اك هتعبق عفرو

 ناكو « ىلوألا ةتسلج ىف مالكلل رطضا هنإذ سلجلا اذه هيف لخد ىذلا هتاذ مويلا
 دحاو ءىش » : لوقي ريغبملا قودلا ةباور ف نيرشعلاو ةسماخلا نس ىف بتك دق

 « تادروللا سلجمو باونلا سلجم ىف نيفلتخم نيبواسأ كانه نأ وه هيف كش ال
 بجي دألا ساجلاىفف « نيبواسألا نم احذوعت ىلععأسقايح ىف تقولا ىل حيتأ اذإو
 سودرفلا ةديصق ذأ ىلعألا سلما فو « ايذوعت ناوج نود ةديصق ذخأ نأ

 هلودع لبق باوتلا ساحم ىف تقولا ضعب سم دقو « نيهبشتلا ىف أطخأ « دوقفلا

 تادروللا ساجم ىف طق نوتلم بولسأ عبي مل هتريخ دعب هنأ الإ «نوريب ةقيرط نع
 « هءايش ىف نظ اك ةلوهس هنع ريبعتلا نكمي ال قيقد هنكل ءاقح قراف كلانهو

 : ةسلج لوأ نم هحورخ دتع لاق نيح مان نْفب قرافلا اذه نع ريع هنأ لع

 . « حاورألا عترم ىف حبش لازأ ال ىننكل اقح تمدقل »



 «الك زيلجتالا ضب يفرك فن كنإ »

 6 اكسع اودادزا انك مثراكفأ تررحم »

 3 « قالخألا دعاوقب »

 6 كح 3

 كارتآلا ىلع كسرحلاو هنسوبلا ىف نيحالفلا ضءب را 141/0 ةئس هيلو ىف

 رهظب ايف ثداحلا ناك « بالكلا ةلماعم نينمؤلا ريغ نم مهياعر اواماع نذلا

 نم نيفلأ عج ناكو ؟ ىلاعلا بابلا فعشل سانلا بجو ء متضت هتكل [طيسب

 دوجوم ريغ وهو بهاوم ىذ ىبرح لجر ىلإ جاتحي هنسوبلا ىلإ مهطاسرإو لاجرلا

 « ىسورلا طاشنلا ضهن كارتألا نوكس مامأو « ةحيحش لاومألا نإ مث « مهيب

 ةوخآلا اهتمظن كارثألا ةمواقمل ةيرس تاباصع ةيئاقلبلا ىرقلا عيج ىف تفلأتو
 « ةيفطاع اهادحإ ناتوق سورا عفدتو « دوتيمو ليريسل ةيسك ذوثرألا ةيسورلا

 « تهينامورلاو برصلاو راغلبلل ةنايدلا ىف ريبك دحلو سنجلا ىف ناوخإ مهف
 امإ كلذ ىف نولمأيو « ضيبألا رحبلل ذفنم ىلإ ةجاح ىف مهف « ةيسايس ىرخألاو

 نوُفلُؤي نيذلا برصلاو راغلبلا ريرحتب امإو « قياضملاو ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالاب

 . سورلا ةنامح تحن تارامإ ذّدنع

 رحبلا ىلإ سورلا لوصو نم هتيشخ ملاعلا ىف ًاثيش ىشنمي ليئارزد نكي '

 ةيرح ىلع ةظفاحلا ىه هيدل ةءزيلجتالا ةسايسلا ىف ىلوألا ةدعاقلاف ء« ضمألا

 قيرط نع الإ اضرأ ققحتتت ال تالمماولا هذهو « ايلارتساو دنحلا عم تالصاولا

 لهسلا نم قيرط ىمو « سيوسلا ةانق قيرط نع رحبلا ىفو « ةقيدصلا ايكَرت

 سفرلا دودو « ةيداعم ةلود دي ىف ايسآ ىف ةيكرتلا تابالولا تراص اذإ اهتجابم

 نف « ةرطخو ةعساو ضارمغأ مل نوكت دقو «ادج ًاببرع ودبي ةلأسلا هذه ىف
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 فيكو « مرقلا برح ءادتبا اديج ليئارزد ركّذيو « ةيادبلا ذنم رهسلا بجاولا

 . برحلا نم هفوخ ببس برمحلا ىلإ قاسنا نيدرءا دروللا وه الاسم الجر نأ

 55 عجحارلا ا عر وتم ماعلا ع رجا نزعل يحمل كرلإ

 ىلإ اسفلاو اينالأو ايسور تبلط ام دتعو « هتسونلا دعب ايراثلب تراث ام دنعف

 ءارزولا سيئر ضفر « ايكرت ىلإ ةجمللا ةديدش ةركذم نمعم عقوت نأ ارتلجا

 اهئاقب ىف ّحلاص ارتلجتال ةلود ىلع ءاضقلا ىف ارتلجتا دعاست فيك ذإ « بلطلا اذه

 نإ ؟ هيلع دمتعيالىدلا قيدصلا كرامسبو رفاسلا ودعلا فوك اشتروج عم نواعتتو
 لمألا نكي امهم » : دروفدارب ىدال ىلإ بتكو عبقي ام ريخ ىه ةحيرصلا ةطعحلا
 ”نأو انتدارراب كلذف ابرح انضخ اذإو « ةرملا هذه ىف برحلا ىلإ قاسن نل انف

 لماعلا هو ةمكملاب ايسور عرذتت نأ وجرأ ىننكل « هيلإ ىرن ضرع انل
 ..6 مسلا دوسي نأو ثداحلا اذهل كرما

 د د د

 « ماعلا ىأرلا نم ديبأت ةموكحلا اهتبتا ىتلا ةمزاحلا ةسايسلا ثدجو

 ةددرج ىمهو «زوين لليدلا» ةديرحب اذإو « تمصلارارحألا نم اهسفن ةضراعملاتمزلو

 تاليصفتب هلك اًئيلم الاقمر شنت « نوتسدالخل ةصلخت ىهو « اديج رابخألا ىرحتت

 « نهضرع كته ءاسنو « اوحيذ لافطأ : ايراغلي ىف كارتألا اهكترا عئاظف نع

 ءاقدصأ هلمعام اذه « اونحس ىحيسم فالآ ة رشعو « قيقرلا عيب + نعب تايتقو

 ةقث مدعو ةيرخس ىف ةلؤملا ةسقلا هذه ليئارزد أرق . هٌوافلحو ءارزولا سكر

 هلاقدصأو نوتسدالج ةحلصم ىأرو « هريفس نم ريرقت ىأ لست دق نكي مو ؛ اهب

 ىف لبق نم ثدحو « عئاظفلا هذه قدصي ال ايثدبم وهو ؛ مئاقولا ىف ةغلابملا ىف

 دشان.ذإ « ماعلا ىأرلا هجو ىف ةريبك ةعاجش رهظأ هنأ ةيدتهلا دونجلا ةروث ءانثأ

 نيل لجر وهو ؛ قةحتلا لبق بضغي نأ ضفرو « رابخألا اودقني نأب سانلا

 ةدمعتملا ةوسقلا ةلوهس قدصي ال وهف « حومطلا ريغ ةثوق تاوهش هل تسبل

 نخدو تاوشبلا عم ىشعت ايكرت ىف هتحابس ءانثأ ىفو . رورشلا باكترا ةوهشو



 دج 1 مح

 لمتحلا نمو « لافطألا نواتقي نيعداولا لاجرلا ءالؤه دهاشي و « ةليجزنلا مهعم

 اوسيل مهسفنأ نيرئاثلا نكل « عئاظف ةيماظنلا ريغ تاباصعلا ضعب بكترت نأ

 مالكلا درج ناكف « « ماعلا ىأرلا تاكرحل » ةيهاركلا ديدش وهو ًادج ءاقفر

 . ًادهطضم وه هسفن ىريو « ءايرلاب هرعشي ةدهطضملا بوعشلا نع

 ةماركل ًاظفح وجرب هنأب باحأ باونلا سلجم ىف ةلأسلا هذه تريثأ ام دنع

 هذه ىف ةنلابلا ىلع لدن اهب قوثولا عاطتسي ءابنأ هيتأت فتنأ ةءرشبلا ةعيبطلا

 نأ ىف كشأ ىنكل «ايراغلب ف تيكترا عئاظف نأ ىف كشأ ال ىنإ » ؛ رابخألا

 نوجسلا ىف اوقلأ صخش فالآ ةرشع نم رثك أ نأو ؛ قيقرلاك تميب تايتفلا

 الو « ددعلا اذه لثم ةيكرتلا نوجسلا ىف نك امأ دجوب هنأ دقتعأ ال ىتأ عقاولا

 عم هاقالع ىلع ىغقي قرش بعش ىدل اريبك الامتسا لمعتسا بيذعتلا نأ نظأ

 . 6« كلذ نم عرسأ ةقيرطب ًاماد نيننذلا

 « ةيقيقح ةصقلاو ةئتطاخ فسألل ةرلأ هذه ىف تناك ىزيد براجت نكل

 اهدنأو عئاقولا نع ملعتساف ارتلجتا ىف تماق ىلا ةجضلا ىلع ةأغ ريفسلا ظقيتساو

 اياحْضلا هذه ٍلبشأ ةرازولا سيئر دعبي نأب لبقي لهف « ماعلا ىأرلا جاهو

 تامولعع هتدمأ ىتلا ةيجراخلا ةرازو ىلئارزد نمل ؟ فافختسالا تاراسب

 ىرقلا قرح نأ ديدشلا فسألل وعدب ايف « ةفصاعلا ادهم نأ ىف لمأو ( ةئطاخ

 ةسايس نع لودعال ببس اذه له نكل « تايتفلا ةمرح كهتنتو ةءراغلبلا

 ؟ ةميكحو ةعدق

 ديم دج 1

 هقيدص ىلإ لبق نم بتك دقو « ندراواه ىف تقولا كلذ ىف نوتسدالح ناك
 هل ةماعلا ةمدجلا ىف اهاضق ةنس نيس دمب هنأ نيعبسلا نس ىف وهو ليقتارج

 ةربزج نم داع ام ًاريثك» نيحلا كلذ ذنم هنكل « ةمدخلا لازتعا ىف نآلا قحلا

 « هيف نمرانلا فذقي دراك ًابصتنم قيرط لك ىف همامأ ليئارزد هدجيو « انلإ

 ةطلسلا ريرشلا ىلوت نكل « ةحارلا ىف هتبغر ىف ًاصلخم نكي مل هنأل كلذ سيل



 كنك

 ىلا ةحيضفلا كلت نع هراكفأ دمبي نأ اقبع لواحو « هنم غراب ةدوملا ىلإ هوعس

 رش تأ هلادب اك اريكفت داز الكو « ةييموهلاو ةينيدلا هتاسارد اهلمتح ال

 نإ . معن » : ءطب ىف لوقي وهف « ةئيطملاب روعشلا دقف وه نمزلا اذه ءىواسم
 ضعب تافلؤم هنوالتل داع دقو « « ةثيدحلا ةايحخلا صقني ام وه ةئيطختا, روعشلا

 « ةليذرلل هتيهارك نع ةيقاك ةوقب بررعأ آدحاو مهني دجي لف ذئدنع باتكللا

 نأ ددرت ىف ناشلا نم رئاز ظحال دقو . نوري قيدتنط العن تاوكس رتلوف

 نإ » ليتس ىد مادم ةملكب هركذ ذإو « ءىش لك مهفي نأ بجي ةنهلاب ىناورلا

 : لاقو هسأر نوتسدالج نه «ءىش لك نع وفعلا ىلإ ىدؤي ءىش لك ع هف
 ٍ . © ةئيطختاب كروعش فعضت ال »

 ىتح هدب نيب ايراغلب ىف عئاظفلا ةصق دجو اف « لث ل آداح اهم وه هروعشناك

 ذليفستو كب دروللاو ةءراشكتالاو كارتألا دض هيلع تنط ىتلا بضغلا ةروس ىف رعش

 « قحلا ىلع مئاقلا ديدشلا ءايتسالا ءادب ال تاعوضوملا حلصأ نم كلذ نأ ديدجلا
 نيجاسمو « لالغألا ف بوعش ؟ هيلإ ءاحيالل كلذ نم حلصأ عوضوم ىأف

 نزحلا لثملاو ريبكلا رفاكلا كلذ تاملظلا هذه ءارو نمو « رافكلل ةسيرف

 ةينطولا ةينانأألا ةالابم ريغ نم طّشنو ماعلا ىأرلا مم ىذلا لجرلا اذه « كحضلا

 اسنلا قرعب نوتسدالج بيِصُأ دقو ةلطع ىف ناملربلا ناك « هسفن ةينانأ ىشرب يك
 ةلاسر فلؤي ذخأف « تيبلا ةحاس ىف حانرت لمع الب هسأف تلظو شارفلا مزاف

 نم عون كارئآلا . . . ةيناطيشلاو ةيشحولا كلت » : ازراب ةرابعلا ىف اهفنع ناكو

 ةلك أ دحأ وأ اتنوجس نم مرح عيطتسي ال .. . ةيناسناالا ميدع ةءرشبلا عاونأ
 جالعلا .. . بضغ الب ةصقلا هذه عمسي نأ بونملا راحب نم نييمدآلا موحللا

 ىمو « ةنكملا ةديحولا ةقيرطلاب مهئواسم نم انوصاخي نأ ىلع كارتألا مافرإ وه

 مهمايشابعو مهمريدمو مهطابض نأ وجرأل ىإو « مهقنأ نم انوصلخي نأ

 تايالولا نع نولحري ملاجأو ءالؤه لك مهناواشابو مهماقم نيعاقلاو مهمايشابزوبو
 . . « اهوسندو اهورخ ىتلا



 وس

 مايأ ةعضب ىف ةخسن فلأ نوميرأ اهنم عبو ايظع احامي ةلاسرلا هذه تح

 تااتتكأ تحتفو كارتألا درط اهبف بلط ارتلجتا ءاحتأ عيج ىف تاءامجا تدقعو

 : ةرابعلا تايق الف ليطع ةءاور تلثم لو:رفيل ىفو « ةيبيلصلا ةلجلا كلت ةدعاسل

 راصعإ ارتلجا ىلع فصعو ؛ اليوط اوقفصو روضحلا فقو « كارتأألا قرغ دقل»
 ةبغرلب ةموكملا مهنيو بتكيو بطخي ناكم لك ىف نوتسدالجو « ةليضفلا نم

 تومت فوس اهنأ نظي هنأل ةمرحلا ايكرت ديوي ىزيد نإ » : لوقيو رصم مخ ىف
 ىلع ءاليتسالل دادعتسا ىلع هنأ ًاتقوم نوك أ داك أو « هقشب جيلخ ىف هلوطسأو

 ركفي نوتسدالج دعي ملو « سيفنل ًاقود كلذ دمي هارث دقو « ةصرف لوأ ىف رصم

 ندراوه ىلإ نوجحي كارتألل نيداعلا نيرئازلا نم نوريثك راصو « راخلبلا ريغ ىف
 ةضبق وأ ةيفير اصع : اهورضحأ تلا اادملا هل نومدقيو هثرتس علخ هنودجيف

 نإ ال : نيسمحتم هنورداغيو « رانلبلا نع نوتسدالج مهمداحيو ةشوقتم سأف

 ءاش ام هفيس ةضبق ةرازولا سيئر بعاديلف » ! نيبنذلا فص ىف لتافت ال ارتاما

 . « هدمغ فيسلا اذه كرتي الأ ىلع ةيهاس ةمأألا ناف

 ماقتنالا ةعزن اهف ةديدش اهمأ اهف هأر ناكو « ةلاسرلا هذه رليفسن وكب أرق

 ىمسي ام آريثك و «راغلبلا عئاظف نم رش اهنأو « 6 ىبيبط اذهو » ءىس اهمواسأو

 ةعوطتلا ةيحضلا وهف » « فوترت مساب دروفدارب ىدال ىلإ هلئاسو ىف نوتسدالج
 عحتس» : ىبرد دروللا ىلإ بتكو « « ىلا ىلإ هلسوت دق ةءوذك أ لكل

 دسسحلا نم بيجعلا يزلا اذهو « هل”ىدابم ال ىدلا هوتعلا اذه ىلع ةمداقلا لابجألا

 ًاسيئر ناك أ ءاوس ةتباث ةفصب زيمتيل هنإو ؛ ماهوألاب رثأتلاو ةميدخلاو دقحلاو

 ّ « بتكي مأ بطخب مأ ىلصي مأ ظعب ناك أ ءاوسو « ةضرامملل اعز مأ ءارزولل

 . 6« بيذهنلا نع دفيعب هنأ

 ؛ماعلا ىأرلل لسي نل لاوحألا لكى هنأ ىلع ؟رصم دليفسن وكب دروللا ناك

 اذه لصي نأ ديرب نبأ ىلإف لكع مو « لقملا ىلإ سانلا دوعيو ةمزألا رمت فوسو

 ةيرانلبلا عئاظفلا ماقتنالا وأ ؟ كارتألا ىلع برحلا نالعإ ديرب له « دهاج ا ماسلا



 هس حس

 عامس نإو « دحاو بزح ىلع ًافقو تسيل ةعرجلا ةيهارك بت ؟ ةيلاع ةحبذم

 دروللاو ناطلسلا وه دليفسنوكي درول نأب داقتعالا ىلع ثسبيل نيئاتسملا تاحيص

 حياذلا عظفتسي وهف « ةيلوئسم ةبأب رعشي مل هنأ عقاولاو « ربكأألا ريزولا وه ىبرد

 ناكام لكو « دوسألا رحبلا قامعأ ىف اميجج مارب نأ دوبو « كارتألا ديؤي الو

 . ارتلجتا لبقتسمو ةيروطاريمإلا ةدحو نَّسْؤي نأ وه هوجرب

 تارابع عضي نأ لعي وهف « نآلا لمف اك ءايرلل هتيهارك طق ىزبد رهظي م

 سكملا ىلع نكل « آريثك هبجاو ءبع ففخ راثلبلا ىلع نطعلا ىلع لد هتم

 كنأب رسفي المع لمعت الأ ًاديج همهفت نأ ىف بغرأ ام نإ » : فدل فك

 لجأ نم كنومرتحي ال مهنكل هنوبغرب ام لمعت دقف « ماعلا ىأرلا طغضي رئأتت

 عيج هبلطت ام نإف « تابثلا لك تابثلا نم د ال» : رخآ موب ىفو « « كلذ

 مغرلابو « ىلم ال ىرظنو ضماف ءىشوهو ةسايسلا ال ثبعلاوه ةماعلا تاءامجحالا

 برحلل ًادادعتسا مألا رثك أ اهنأ الإ لسلا ىلإ اهتسايس ىف ىرت ارتلجتا نأ نم

 اهلالقتساو 0 لجأ نم لاضنلا ناك اذإو « لداع ببسلف برحلا تضاخ اذإف

 تضاخ اذإ ادالب تسيل ىهف « ىنفت ال اهدراوم نأب رعشأ ىنإف اهيروطاربماو

 نأ لبق هيهنت ال ًالاضن * ىدتبت ىهذ « ةثلاث وأ ةيناث ةراغ لمتح له لءاستت برحلا

 . « قحلا دوسي



 بالا

 ؟ برح

 ةفاح ىلإ ليئارزد هجوك هجو وذ ليلد اهدوقي ايناطيرب شنب ةلحع تعسر .

 ًاييرق ىرخأ ةريغص ةوطخ » : ليلدلا لوقيو « برحلا ةلك اهقامعأ ىف ًارقت ةءواه

 مدقتأ نل :  حايترالا مدعو فوملا املع رهظي ىتلا ايناطيرب بيجو 6 ةفاحلا نم

 طوقسلا نم فوحلا ةديدش أاقح ايناطيرب تناك« 4 دج ةبيرق ىت اذىرخأ ةوطخ
 « اهديرب ال برحب اهديدهب ايسور فيخي نأ ىع دليفسنوكي درول ةسايس تئاكو

 . ةبواملا ةفاح ىلع [ريثك هزاتلاب « قلزني رجح ةحر تح اتسفنأ عضن دق نكل

 فاتخي وهف ةيجراحلا ةرازو ىلوتي ناك ىذلا باشلا ىبرد دروا ىأر اذكه

 رطخلاا ةظحل ىف عفان هدوجو « لقاعو لوجخ لجر وهو ؛ هيبأ نع فالتخالا لك

 فقاولاو لايخلا هركي وهو « « ىمايسلا صقرلا نم عونلا اذهل » قلخي مل هنكل

 كارتألا هتهاركل كلذ سيل « ايسور ديدهل ببس ىأ ىر. الو « ةيحرسلا

 ةيروطاربمالا نأب فرتعي ال هنكل « ًاضيأ اهحي ال ىرخأ ةصق كلتف نوتسدالك

 فرتعي ال وه لي « ةينيطنطسقلا ف سورلا سلج اذإ رطخ ىف ريصت ةيناطيربلا
 : ميعزلا لقيا ءطق رطخ ىأل ضرمتت ةيناطيربلا ةيروطاربمالا نأب هسفنقامتأف

 لايملا نوكي نأ ديربال وهف لابملا نع ادرج نكيل « « لايخلا ف صقن كلذ نإ >

 دكؤ مريغو لبقتسم شت بنجتتل دك مو مق رش قالطإ ىلع قفاوب نلو « هتافص نم
 « حايترالا مدعو ءادعلاب كيفسنوكي اهحرتقي ىتلا تاءارجاالا عيج لباقي ناكف

 ا ل ل ىأرلا ةلاصأب ةيقيقح ةرهش هلو (ريبك هعسا ناكالو

 . هنالمز نم

 ىهن مامألا لإ اهمفدت ةكللاب اذإ ةلجملا فاقيإ لواحي ءارزولا سلحم امد

00 



 كد ناجح

 ةيحانلا كلت نم ىتأي رطملا نإ امئاد لوقي تربلأ ناكو « طق ايسور بحت ال

 قلتو دنهلا ىلإ قيرطلا ةمالسو ةيروطاريمالا نمأ نع ةلوثسم اهسفن ربتمت ىهو

 ىو امني لاجرلا نم نيريثكلا فمش مهفت الو « ىبردو نوتسدالجقئاعرمع موللا

 ةيبرحلا لئاسرلاب اهئارزو سيئر ترصاح ؛ ودعلا ىلع فحلل دادعتسا ىلع أسما

 ؟ ةمألا حيلسنل رظنني اذامو سورلل ةديؤملا تاءامجالا ىمظنم ةبقاعم بجاولا نق

 انئئاكم دقفن ىتح انريخأت ىلإ ىدؤي لهتلا اذه نأ ةيشخ آدج ةقلق ةكذلا نإ »

 ةفطاعلا كلت دشانت ةكلملا » -- « اليلو آراب اهقلقت ةركفلا هذهو « دبآلا ىلإ

 ى وضع لك نأ نم ةقثاو ىعو « اهتموكح ردص المت اهمأ فرعت ىلا ةينطولا

 لخاد ىف ودملا مامأ ةءوق ةدحتم ةهج راهظ ال ةحللا ةرورضلاب رعشي ةموكلا

 سورلا قوفتب قلعت ةلأسلا امإ « ايكرت دييأت ضرغلا سيل « اهجراغو دالبلا

 . « ماعلا ىف نييناطيربلا وأ

 قإ الاع ةتاذرلا نستر قا نأ فرست نوهسفنأ تاريمألا تلخدتو

 اذام روصتأ نأ عيطتسأ ال : هل تلاقف « جدربماك ف وأ ىرام ةريمألا بناح

 . 6 ىلديس اب ةظحالا هذه ىف سطاطبلا رظتنن » : رليفسن وكب درول باجأق « ؟ رظتنت

 نيب لصفي ىدلا قيضلا ىف ثداح الب كرحتي نأ ةظحللا كلت ىتح عاطتسا

 ةثلاثلا ةبقعلا اضيأ بنحتي له ؟ اكاد كلذ عيطتسي لهو « ىبرد درولو ةكلملا

 ةسايس هذه » : نولوقيو « ارتلجتا لاصم 2 ةرابع نوهركي نيذلا رارحألا ىهو

 روعشلا ىف ام ةينانآلا نم !هف نإ » :رتهسلا زوجملا كلذ مهيجيف بف « 6 ةينانألا

 نأب حايترا ىف رعشيو 3 ةواهلا قمع ريبك ءوده ىف ه ها « ( ىبطولا

 . هذخأي مل راودلا

 2 96 دع

 ةثعب ىف فيتانجيإ لارخلا رصيقلا دفوأو « ايكرت ىلع برحلا ايسور تنلعأ

 ًاعيج ندنل لهأ ناكو « دايحلا مازتلاب دعو ىلع لوصحلا لواحي كارتلجا ىلإ ةساخ

 « ةليجو رعشلا ءارقش لارنجلا ةجوزف « مهمدل ءاشعلل فيتانجيإ لآ نوعدب



 ه6

 ةجوزو ىرديدنول ةزيكرلا ترابت دقو « الئاه ًاحاجن تقالو رص رجلا برشتو
 مزتلي ال هنأب ايسور دليفسن وكب درول رذحو ء ةيزيلجتالا تبلغو سالا ىف لارنجلا
 « ةيروطاربمالا ىلع ةظفاحملل ةيرورضلا ثالثلا لئاسملا رصيقلا مرتحي مل اذإ دايحلا
 اذاف كلذب ف وك اشتر وج دعوو ؛ ةينيطنطسقلاو ليندردلاو سيوسلا ةانق هو

 « رايفستوكب دييأت ىف داحتالا نع ديعب ماعلا ىأرلاف « هوريخم هابط دقل ؟ رسخي

 : لوما ىبأل لوقي ىناطيربلا دسألا اهفو « سك أشملا نيمايفب » ةروص شنب تع#سرو

 لئاقأ ال انأف « تنأ ىنمهفت نأ بجي نكل « كمهفأ ال ىنإ « اديج "ىلإ غصإ

 معساب حدب فيك فرع ىذلا ىعاملا ريثدلا فولافوشو . موقلا ءالؤه لجأ نم

 ةئيحلا ىف ىسايسلا ملاملا حاتفم دمي هنأ مهفو « ندنل نم ةناكلا ىوذ نم وش

 ءارزولا ءامسأي جريسرطب ىلإ ةيقرت لسرأ هنإ ىتح «رومألاب لع ىلعناك « ةيعامجالا

 هيلا تاصو دقو « كرك ايو امأ ؛ ةراؤولا ىسئر ةركفل نيضراعلا زيلجتالا

 ةلأسم نأب فرتعن نحت » : زياجتالل دك يفنيرودب موقيوهف « ةحيحصلا تامواعلا
 الوقن قودلا ىلإ بتكيو « « ىملظعلا لودلاقافئاب الإ لحن نأ نكعال ةينيطتطسقلا
 51 وسل رممتلاف « « ةيايطنطسقلا كضرغ نكيل » : [سعأ شملا سيئر

 ؟ اهنم مهجرخمي نف ةنيدل شويملا تاتحا ام اذإ و

 اب اعاد تربلا أبنت دقف ةكللا قلق دازو « ايراثلب ضرأ قودنارثلا لخد

 بارخ ىرت لوملا ةميدملا ةتيكسلا اردناسك لثم توك لهف «نآلا ثدحي

 ىعف « ةعاس لك تايقربلا لسرتو موب لك بتكت ةكللا تذخأ ؟ اهيروطاربما
 ىلع ام ءىث لمعي نأو « تانامم ىلع لوصحلا بلطتو ةيسورلا دوعولا قدصت ال

 « ديدشلا قاقلا ىلع ثعبت سمأ ةكللا اهلع تعلطا ىتلا ريراقتلا نإ «  لاح لك

 دعب ريذحتلا نآلا انلصيو « راطخألا هذه لثم ىنرد درول لهاجتي نأ نكك الو
 ًادبأ رت ل ةكللا نإ اقح « ةلك لوقي نأ نود ءىث لك لجسي هناكو ؛ ريذحتلا

 ةينيطتطسقلا مامأ سورلا نوكيس » - «! ةيجراخلا رومألل ريزولا اذه لثم

 نلتل تح نيهم زك ع ىف ةكللاو ؛ ةموكححلل موللا لاكي ذ ذئتيحو « ريصق تقو دعب
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 ىلإ اوهنت ملاذإ » - «انامجش اونوكتلف « لاحلا ف شرعلا نع لزانتت اهنأ

 ةعضب وأ عيباسأ ةعضب ريخأتلا نإذ « كيلع بلغتي نم لوأ ةضراعلا نوكّتسلمعلا

 « ءىث ىلع مادقإالا مدع ىرت ذإ ةنيزح ةكللا نإ » - « ريطخ نوكيدق ماي

 مهطاسرإ نكمي لاجرلا نم فالآ ةسحن نإ ءاثالثلا موب .ليفسن وكي درول ال لاق دقف

 - « اهقلق داز دقو « دونجلل ةكرح ةبأ نع ةلك عمسق ال اهلكل « تايماحلا ةدايزأ

 اذهل :ركل « دليفس وكي درو تأر الك ةعاجشلاب ًاتاد رعشت ةكللا نإ»

 انل اههجوب ىتلا ةنيهلا ةغللا « ةثللا كلتو » - « لمعي ءىث ال كاذ وأ ببسلا

 . « ؟ دالبلا هذه لاحر رثك أ ىعاشم نأف سورلا

 ىبردو ؛ كاوشألا نم عوونصلا جاتلا اذه كرتت نأب عاطقنا الب ةكللا ددهت

 رعشي وهف لهكلا رزولا امأ . ةصرف لك ىف ةلاقتسالا ضرعي ىرخأ ةهج نم
 دروفدارب ىدال هنزيزع رب مل هنأ اضيأ هنزحيو « سرقتلا مالآو سفنتلا قيضب

 ةعاجشلا نم ىدا نأ ولو « ًاقح ضيرم ىننإ » « اهلإ بتكيف نيتيلاقتربلا اهبنيعو

 ىتلاقتسا مدقأ نيح ىسيئرلا زكرلا ىف ثدحي نأ دب ال ىذلا رظنملا هب لباقأ ام

 . « طق رظانلا لمتحأ ال ىنكل « لاحلا ىق تاعفل

 بطخو « ةديج ةلاح ىف شيملا ناكو « نيح ىلإ لامآلا كارتألا ةمواقم تيحأ

 نأ معو . « ةنجلا قيرط هل حتفي نمؤلا فيس نإ » : الئاق هدونح ناطلسلا

 مييرج فلأ نيثالثو « ليتق فلأ نيسحل رسخو انفلب مامأ فقوأ ىمورلا شيملا

 دوت سطسغأ رهش ىو . ةتقؤلا تايفشتسملا ىف ةبانعلا مدعل يلاغلا ىلع نوتوع

 بوعشلا بح ارتلجاو كلذ هكتلوم ئد لاشرلا دقتعاو ء« سو للا ةعزوم داقتعالا

 ىف نونغتي سانلا راصو « كارئآلا ىلع فطعلا ىلإ ماعلا ىأرلا هجتاو « ةيوقلا

 « لا . . اهاتضخ اذإ نكلو . . . لاتقلا دمرت الو برحلا ديرت انسل » عراوشلا

 لزتم مامأ آءازهتسا اورفصيل دحألا موب ىف اوبهذي نأ سانلا ةداع نم راصو

 ءالؤه دادجأ لمف لبق نمو « راجحألاب ذفاوتلا جاجز اوقشريو نوتسدالج
 ٠ نوتحنلو قود دذاونب كلذ لثم نرهاظتملا
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 ىف سفنتي وهو ندنجوه ىف ةحارال دليفستوكي بهذو نالربلا ةلطع تلح

 ىرام ةيرع بكري ةسينكلا ىلإ بهذي ىكلو « طق ىشلا عيطتسي الو ةيوعص
 عون باكترا ىلإ عقدأ داك أل ىلإ » : لاق ىتح سيواوطلا هقياضتو ةريغصلا نآ

 هحدتما ًابيبط ىأر ندنل ىلإ هتدوع دنعو « « سيواوطلا هذه عذأو عئاظفلا نم

 ريتاقعي ضارعألا ةوادع نودقتمي نيذلا نم ديك روتكدلا وهو « هيدل ضيبلا

 معها يعدقو قيتعلا دسجلا اة را « ضرملا تامالع رهلظت

 اح -ثيارب ضرعو ةيبعش ةلزنبو سفنتلا قيضب ًاضيرع هدجوف « دنجلا صحفي

 ! ! دنحلا نود قيرطلا دسل حلصي دسج هنإ

 د د

 ةفصلا وهو « عرعزتت ال مدلا ىف ةدؤرب ريثل جاتحي ال بعللا ىف عادجلا نإ

 اهدحأ ناكيرش بعاللو عادخلا نكك فيك نكل « ءارزولا سيئر ىف ةزرابلا
 ىلع رصي ةوطخ لك ىف هنإ ىتح بمللا هركي رخآلاو ةكرح لك ىف ةعدملا نامي

 الوبجي امرثك ًأاهريزو بحت ىحق « ةعيظف صاخ عونب ةكللا تناك ؛ هقرو ءاقلإ

 ةقيضلا ةينطولا كلت هيف « ةفلتخم بابسأل ولو اهلثم هدحو وهو « هيلع الإ دمتعت

 ثتامالع هيلع قدغت نأ دوتو ةء كسمتت ىمثو « ىرخأ ةفطاع لك ىلع ىغقت خ2: ىلا

 دجحو ذِإ ضفر هنكل ءقاسلا ةطبر ناسرف نم هلم نأ تضورعو « فرشلا

 دحأل هلمغت ل فرش وهو « ندنجوبم هراد ىف هترايزأ تبهذو « منالم ريغ تقولا

 ءىدتبي نأ هلو « ةيمسرلا ديلاقتلا ذنب اههتاكام اذإ هل تحمسو « نروبلم دروأ ريغ

 دروأ ىزيْع » : هبيجم اهسفن ىهو ؛ 6 ةءوبجلا يكيلمو ديس » : هلوقب ةلاسرلا

  هولاو رابتعالا ربك أ كال "نك أ ىلأ قثو » : اهلاسر متخيو « « دليفسنوكبأ

 .6.1. م ايروتكيف

 رع لليفستوكي نأ وه قراف امهنيبو «ديدشلا اهداتعي اقح هتقياض كلذ عم

 ىهو ةكللا نأ نيح ىف « اهنجن نم ادك أتم نوكي داكيو برحلا بنج ىلع

 اواصوو انفلب ىلع اريخأ سورلا ىلوتسا ام دنعو : اهانمتت تراص سمحت رثكأ



 د وسلس

 دروللا لقي مل لهف ؛ ةيضاملا دوعولاب ةطاسب ىف ترك ةينيطتطسقلا تاعفتسم ىلإ
 نأ نود سورلا نإ ؟ رظتني اذا ؟ برحلا نلعي ةلاحلا هذه لثم ىف هنإ كليقسن وكب

 نأ ابوروأ ثبلت الو « ةءرس ةدهاعم دقع ىف كارتألا نوضوافي !بوروأ اوريشتسي

 لاجرلا لكو « نيرخألا نم اري سيل دليفسن وكب درواف « عقاو سعأ مامأ ريصت

 ناكو « ءىث لك ىف ةايحلا ثءبت نأ اهملع ةنيكسلا ةأرما اهدحو ىهو « ءانبح

 نأب اهتعءاط مدع نع وفعلا لاني نأ لواحيو « اهمامأ ءانحا ديزي دليفسنوكب درول

 الأ اهدعوب كتلالج ركذي دليفسنوكب درول نإ » : هصالخإ تارابع ىف غلابي
 لمعي الو احلالإ شيمي ال وهف ًاريثك بتكت ال لقألا ىلع وأ ءاسملا ف بتكت

 . بعللا بقارب ناك كلذ عمو « . . . ءىث لك رسخي اهريثبو امل الإ

 هنكل « جرفتلا ىلع ةظحللا كلت ىتح رصتقا ريبك رخآ بعال كلاته ناك

 هقرو ىر رباربف ١9 ىن ةأْخو « كرامس نوف ريمألا وه ( كرتشيل ةسرفلا رظتني

 هحاو تناك كلذل « دمع نع ةضماغ ةبطخ ىهو 6 جاتسشيرلاب » ةريبك ةبطخ ىف

 ىلع ًادقح هردص ًالتماو ايسورو اسْمْلا نيب راتخم نأ هيلع ناكىذلا كرامسف ! آدح

 نأ نلعأو « سورلا موصخ ىلإ مشن 1817© ةنس ثداوح ذتم فوك اهشتروج

 ماظع ىزاوت ال ةينيطتطسقلاو « ًاريثك همه ال ةيقرشلا ةلأسلاف « هل ةحاصم ال

 نوكيسو لاضنلا بتجتت نأ وه اينالأ هديرت ىذلاو « اينارسموب دونج- نم ىدنج

 ضرعت نأ ىبيبطلا نف « فيرشلا طيسولا دود ةيراضتلا ملاصلا نيب اهرود
 ىرخألا ةيوروألا لوذلا ةقفاول سورلاو كارتألا اهدقع ىف ذخأ ىلا ةدهاملا

 ةلماجم ىف كلذ لك ليقو « نيلرب ىف - كلذ ديرأ اذإ - دقمي سلحم وأ رمتؤم ىف
 هاني ىذلا لمعلا لك نيتعاس ىف مده كرامسي نكل « ريكفتلا ف عفرتو ةريبك

 نأ ارتاجتأ نم ةددهم ىمو ايسور عطتست لف « ةدددع تاونس ىف فوك اشتروج

 اهمنأ ىلع لدت ةرابع ىف هتلبق اهنكل « رمغؤلا أدبم لاحلا ىف تلبقق ايناملأ ىدحتت
 . مهملع اهضرعع ال لودلل ةدهاعملا غالبإ هنم دصقت

 ع دام ع



 « ةميظع ةشهد ىف ىزلجتالا بعشلا اهأرقو ةدهاملا هذه ترشن اريخأ

 ةينيطنطسقلا تلظف « اهمطق ىتلا دوعولا هاظلا ف فوك اششتروج مرتحا دقو

 ترضخ اكرتف + اهي اهعاشوأ تريثت نكل + ةرح ليندردلاو سيوسلاو

 مل دجوتو مل ةعبات نوكت ةيراغلب ةلود سورا أشنأو « ةيبوروألا اهنايالو عيمج

 نوسقتي كلدو ؛ موطابو صراق نواتحي انتمزأ قو« ضيألا رحبلا ىلإ اذفتم

 فاخ اهمجأب ارتلجبا تراص دقو . فلخلا نم كارثألاب نوطيحيو دنهحلا وح

 تقو دحتي ىذلا ماعلا ىأرلا ىف ةليجلا تاكرحلا كلت نم ةكرحي ةرازولا سيئر

 . ةقيثولا هذه لثم ىف ةشقاتملل رولا ىلإ بهذت نل ىعف « رطملا

ملوتق نكعال ةدهاعلا نأ هأر ىف ناكو « ًادج اداه دليفسنوكي دروأ لظ
 ا

 ايكرتو ايسور نيب رشابم قافتا دعب الإ رعؤملا ىلإ بهذ. ال هنأ فولافوش ربخأو

 : م لئاسملا هذهو « رطخلا ةديدشلا لئاسلا ىلع

 . ةريبك ةيراثلب ةلود أشنت الأ ( 1)

 نامرح نود.رت نذإ » : ريفسلا زفقو . ةيسور اينيمرأ أشنت الأ 26

 نأ ءارزولا سيئر همهفأ لاح لك ىلعو ٠ اعر . « ... برحلا رام عيعب نم ايسور

 0 ةيضرت دمي ؟ مل اذإ ةوقلاب اهنأشب عزانتلا مللاقألا نم ايسور جرخم ارتلمتا

 . ارتلجبا سيل ليفستوكب درواف « قدصم ريغ هنكل قلق فولافوش

 0 » : لوقي وهو برحلل دادعتسالا ىف ةرازولا سيئر بغرو ءارزولا سلم

 اي ايوروأ ىلع انطورش ىلعو لسلل ىدؤي كلذ نافذ ةعزملاو تابثلا ىلع [زرضأ

 ىلع ةقفاوملاو نيبطايتحالا دوتملا ةوعد حرتقي وهو « دادعتسالا بجي نكل

 عافدلاب قلعت ةلأسملا نإ ثيحو « ةينيطئطسقلا ىلإ لوطسألا لاسرإو تاداتعا

 نع عافدلا ىف اهسفن ةيروطاربمرالا كرتشت نأ صاخ ع ونب لمأي وهف دنهلا نع
 ىلع طلستت ىتلا زك ارلا لالتحال دنهلا شيج نم آدونج لسرت نأو « اهسفن

 هسئر سلجللا قفاوو « ةنوردنكسالاو صربق لالتحال ىأ ةيسورلا تالصاولا

 ىلإ ىدؤت تاءارجالا هذه نأ دقتمي وهو هتلاقتسا مدق ىذلا ىلرد درول ادع امف



 تل إل سب

 قارفل فسألا رم ءىشب ديفسنوكب درول رعشو « اهيلوئسم ضفرو برمحلا
 . ةلاقتسالا لبق هنكل ىبرد ةلئاع دارفأ دحأو محدق قيدص

 « ةمالع ىبرد ةلاقتسا ىف ناف « فولافوش ىلع فوحلا| ىلوتسا ةرملا هذه ىف

 اهتالح ببسب تقمض دقق « ارتلجتأ عم نمت ىأب برملا ديرت ايسور نكت لو
 عم متاقتلا ىلع دليفسن وكب عم مافتلا لضفت ىعو « لوطسأ امل سيلو ةيبرحلا

 ىمظع ايراغلب ءاشنإ نع فوك اشتروج لزانتف الهاستم ريغسلا داعو ؛ كرامس
 اينيمرأب ظفتحم هنكل « رحبلا ىلإ ذفتم ريغ نمو حرتقا ام فصن ريصتسو

 ارتلجمال طمت مل نإ برحلا ىع نذإ « عرعزتي ال دليفسنوكب نأ ىلع . ةيسورلا
 ةظحللا هذه قو « هىمع ىف قراط ليج لثم « ضيبألا رحبلا قرش ىف ًانامض

 « ربلا ىلإ نولزني اوأدب دق دتملا نم [رس اواسرأ نيذلا دوتحلا نأب ريخلا عيذب

 ىرس قافتا عقوو « ءىث لك ايسور تابقو « ةيضاقلا ع ةءرضلا هذه تناكو

 هنع عافدلاب ارتلجبإ دهعت مامأ ارتلجال صربق نع لزانتلا هيف لبق ناطلسلا عم

 ىلإ بهذي نأب ف وك اشئروج ىضدو « موطايو صراق دعب سورلا مدقت ةلاح ىف

 ةيبوروأ ةلود ايكرت تلظو « ساسألا اذه لع تلددأ نأ دعب ةدهاملا شقانيل نيلرب

 نأ نودو ؛ ادحاو الجر رسخمي نأ نود هلك بمللا حببرو ؛ فالسلا مدقت فقوأو

 نيبعتم اوناك نإو ءادعس نيملاس ريلا ىلإ نيحناسلاب ليلدلا داعو « ةصاصر قلطي

 . « رطاخملل بحت هنكل نسح ليلدا هنإ » : ايناطيرب تلاقو ؛ام ًاعيش

 دلع دع دع

 هناف « صربق ىلع لوصحلا وه هب رسام ريك أ نإف دليقسن وكيل ةشنلاب امأ

 هتالابخو هتاياور لقني نأ هل ذليو « دي ركنات ةءاور ىف ةنس نيثالث لبق كلذ نع نلعأ

 لق دراشتير اهحتم دقو « سونيف ةريزج ىم صربق نإ مث « خيراتلا ىلإ اذكه

 تيدورفأ ةنيد تمض نآلاو «سوفاب تنوكر اصف سدقلا كلم ناينيزول ىلإ دسألا

 . ىزيلج الا ضيبألا رحبلا متل ةطلامو قراط لبج ىلإ ةدلاخلا نييبيلصلا ةكلممو

 باملآلا هذه ىف ةذا دجي ىذلا زوجسلا نانفلا نع لا هنإ



 ب مما

 نيلرب رميؤم

 لخاد ىف ىفقي الوأ وهف « ءاليللاو وهزلل قوس ربك أ وه ىلودلا رمتؤلا
 ليث ىلع رداقلا هدحو وه هنأ ةرازو سيئر لك د قتعي ؛ ىوقلا وهلا ىلع دب لك

 ةسايسلا نع ايش فرعي ال سيئرلا نأ ةيجراخ ريزو لك د قتعيو « هدالب ةسايس

 ءاظعلا ساجو رمتؤملا عمتجا اذاف « ةيجراخلا ريزو ىف كلذ لثم ريغس لكن لظيو

 ! ناكلا ىلع لئاوألا نيفزاعلا نم ةفلؤم ةيقيسوم ةقوج وهف « هجول اجو

 نم ىنأي نأ رظتناو « نيلثملا رابك ىتأي الأ لمأي كرامسب سنربلا ناك

 نكل « جماتربلا نم اممق هعم ملقن دقو هبحي ناك ىذلا فولافوش ايسور

 معانقإ نم نكمتو « دحأ ىف هتقث عضي نأ عيطتسي ال هنأ ىأر فوك اشتروج

 نل > : الئاق ىفامللا باسملا عفد ىلع هلمحي نأ ىلع كرامس مىنعو , روطاربما

 اذيأ ارتلحيإ نمو ٠ « هلاثكل ةدعاق اهنم ذختي يل ىاتك أ ىلع ةيناث ةرم ةلسن

 دروأ نم لك نيع ؟ قرشلا مهفي هريغ نف اهترازو سيئر روضح رظتني

 ركفو « ةصاخلا تاراطقلا تكرحو « نييودنم ىريسلاس درولو دليفسن وكب

 تادغغ ىلع ناددمتملا ناقيعْصلا نالهكلارعشو « « انأ وه رولا نإ » : كوامس

 راي ةسنوكب اهو « نيلرب وم جريسرطب نمو لسك ورب نم هجتت ىهو « راطقلا ةيرع
 . كرامس روعش لثع « فوك اشتروجو .

 .لودلا عيجج تاصو ةيرح ىف ةدهاعما ةشقانم هب دمرأ ىدلا رمتؤلا اذه ىف

 فرعيو ؛ ندنل قافتا ايسور عم ارتلجيإ تدقع دقق 8 رع كالانا تباع وو

 « ىسورا ىزلجالا قافثالا نواهحي مهنكل صربق نع اولزانت مهنأ كارتألا

 اهايإ تيطعأو « كسرمللاو ةتسوبلاب اينالأو ارتلجا نم لك نم اسْفلا تدعوو

 .نعايروسو رصم لئاسم دعبت نأ اسنرفل نمشو « ةدحاو ةءرض برضت نأ نود



 ل ع دس

 « باجيالاب جوزمم فوخ ىف ليختي وهو ىزيلجم الا روهجلا روصتي ملو « ةشقانلا
 . ً[رضح رظنملا ناكدح ىأ ىلإ « ىسورلا بئذلل دليفسنوكب درول ةهجاوم

 د دع ع

 ةدئالا دجو هيف لزن ىذلا فوه رصيق قدنف ىلإ دليفسنوكب درول لصو ال

 كيلشلا نم ريك قودتصو «روهزلا نم تبسب اهلك أب ةاطغم لابقتسالا ةعاق ىف

 دهع ةيلو نم بيحرتلا ةيده ىمو ؛ دورولاو لاقتربلا راهزأ هلوح تعضو « ذيدللا

 . ايروتكم ةكللا ةنبا هو اينالأ
 دروا ىلع ناقدني ةريمألاو ريمألا نإ » : ةكللا ىلإ ةلاسر ىف بتك

 لضفلا نأي رعشي ذإ « هندل اهتميق دادزت ةببمم اياده ىهو « اهاياده ليفستوكي

 : لاقو كرامسي ريئركس هرازو « « ءىث لك دروللا هل ندب صخشل اهنف ريك ألا
 . 4 ةصرف برقأ ىف دليفسنوكب دروللا ىرب نأ دوب راشتسلا نإ »

 رشعب كاذ لبق الباقت دقو « رخآلا ردق امهنم لك فرعو نالجرلا فراعت

 نأ دليفستوكب دجوو « ةدارإو ءاكذ نم رخآلا ىفام امهم لكر ذْغ نينس

 ىف نوللا عقتمم 18517 ةنس ىف هفرع ىذلا قالمعلا كلذف « اريثك ريغت كرامسب

 دجو هتكل « نشخ هجو ىلع ءاضيب ةيلل لسرأو « ابخض راص روننزلا ةفاح

 ةنوشخلا نم ءىثو « قئاقحلاب هرومش عم ةطاسبلا وهو « هبحأ ىذلا نوللا هيخ
 هجورحلا شهد واح توص ىف ةعيظف ءايشأب حرصي وهو « ةيشحولا ةحارصلاو
 عرق ىلع رمتؤلاب ريسي نأ ىوني هنإ كرامسب هل لاق دقو « ريبكلا دسحلا اذه نم

 لئاسملل ةظني لازت ال لوقعلاو ىلوألا مايألا صصخمي نأ ىرب هنكل « لوبطلا
 . ايراثلبب ءادتبالا بجي كلذ ىلعو « برحلا اهنع ببستت دق ىتلا ىربكلا

 تاذ ةعاق ىف ىلوألا ةرملل رمتْؤلا عمتجا « ةيناثلا ةعاسلا ىفو « ىلاتلا مويلا ىف

 مهتاماسوو نييسايسلل بعذلاب ةثكرزلا ةيمسرلا بايثلا عم قفتي مكن رظنم
 وترو ديدن نم ًاساك برشيل فصقم ةسلجلا لبق مهنم لك سمو « مهتحشوأو
 ؛ ىلودلا رمتؤلا ءاضعأ ىلإ فرعتي نأ ليفسنوكب بلطو « ريطفلا نم ةمطق مغقيو.



 ا موس

 قيقر « ةيحللا دوسأ « نسلا ريغص وهو ء اشاب ىرود ايثاراك ىرنلا وضعلا ناكو
 وضعلا قروك لإو ؛ مدهنلا زوجملا فوك اشتروج ىلإ فرعتو « ةيشاملا

 « ىسنرفلا بودنملا نوتحداو ىلإو « نيينابايلا هحو هبشي ىدلا هحولا ىذ يلاطي لإ

 ىلع ريسي ءىش لك من . . . ىواسفلا ىساردنا ىلإو ؛ هنأشني ىزاحيا فص وهو

 . كرامسو هريغ نيبودنلا نيب ةقلامع نم سيلف ؛ هجو نمحأ

 ىلع ةشقانم البو لاحلا ىف قافنالا مثو « ةيبرح ةقد ىف رعؤلاب كرامسب راس

 رومألا لك تراس كلذ دعبو ؛ ناقلبلا طخ امهنيي لبصفي نيمسق ىلإ ايراغلب ميسقت
 مثومرحي نأ اودارأو « ناقلبلا دودح كارئألل سورلا حننم دقف « مارب ام ريغ ىلع

 ىنعمو « محل كرت ىنلا ايراغلب نم مسقلا كلذ ىف دونج ءاقيإ وأ اهنع عافدلا قح

 ريغ ايراغلب ناف « ةرشابم ريغ ةقيرطب ندنل ركؤم جات عيجب لع ءاصقلا كلذ

 رحبلا ىلإ ذفنم ايسورا نوكيو « ايسور ةنحر تحي ىرخأ ةسم نوكت ةلتحلا
 + طسوتلا صيألا

 اهنأب اهههو نع لزانتت نأ جربسرطب ةموكح ىلع بجي ذإ « دايفسنوكب دعرأ

 نلعأو « ادينع راصو فوك اشتروج بضغغو . ارتلجتإ تابغر ةزواحم عيطتست

 لسرأو « راذنإ ىلع ىوطنت ةيزيلجتالا صوصتلا نأ ةحارص رليفسنوكب درول

 ىلإ دليفسنوكب بتكو « ايسور رصيق ىلإ اصاخ الوسر مهتشمد ىف سورا
 رداغأ ىنأب نأشلا ىوذ تربخأ ىنأ ثيح ةجيننلا ىشخأ ال ىنإ » : ةكللا

 . «ارتلجيإ ءارآ عبنت مل اذإ رمؤلا

 ىروك نم دايفسنوكب بلط « راذنإإلا لجأ هيف ىعتني ىذلا مويلا لبس ىف

 دفولا لقنل اصاخ اراطق زيه نأ « ندنل رد قو عراش ق هعارذ ىلع مزاتي وهو

 ةيديدحلا ككسلا ةحلصم ىلإ سمألا اذه ىروك غلبأو « هيلك ىلإ ىتاطيربلا .

 ةثلاثلا ةعاسلا ىف كرامس ريمألا ىتأ دقف « ةعيرس ةجيتنلا تناكو « ةينالألا

 دليفستوكب دروا ىلإ ىنذخ » : ىروكل لاقو فوهرصيقىلإ ةقيقد نيعبرأو سخو

 امع لأسو . «دعوم ىلع ىناف « ةقيقد نيسخو سنو ةثلاثلا ةعاسلا ىف ىنهنو



 © نشا

 لحلا دجو دقل » : بيجأف ؟ نيقيرفلا ىضري لح داجيإ نكملل نم ناك اذإ
 زبتعي له » : لأسف « « هيف ع وجرلل ليبس قبي ملو « ندنل قافتأ دقع ام دنع

 « نآلا دهملا ىلو ةلباقل رطضم ىننإ لاقف . « من » » : بيجأف « ؟ اراذنإ اذه
 . « ةيناطيربلا ةرافسلا ىف » - ؟ ةليللا ىشعتت نأ « ىمألا اذه ىف ملكت نأ بجيو

 « ةسداسلا ةعاسلا ىف ىدرفع نوك أسو « ىدنع ىشعتت نأ بحأ »

 ةفىغ ىلإ انبهذ ءاشعلا دعبو هتوعد تلبق » : ةكلمل دليفسن وكب بتك
 ةيرضلاب ىتحص ”تبصأ ىنأ نظأو . . . هوذح توذحو ةراجيس لعشأو ىرخأ
 لجرلل نوكي لاوحألا كلت ىف « امزال سعألا كلذ تيأر ىنكل « ةريخألا
 فصتو ةعاس تيضمأو . . . رخآلا تاك ىلع سسجتلا رهظم نشد ال ىدلا
 نكي مل راذنالا نأ دقتعا دقو « ىسايس هلك « نوكي ام مثأ نم ثيدح ىف ةعاس

 . © تماس جريسرطب ةموكس نأ ارنلل قاعد لبق كينرلا ف تنطر ؟ انج

 حارتقالا ايسور تلبق » : ندنل ىلإ يق ةرب ىللاتلا مويلا ىف لسدي نأ عاطتسا

 ةيركسعلا قوقحلاو « ةيكرتلا ةيروطا ديم ةيبروألا دودحلاب قلعتي امف ىزيلجالا
 . « ناطلسلل ةيسايسلاو

 فوك اشتروج لاقو « « ايروأ ىف ىرخأ ةرم ايكرت لازتال » : كرامسب لاق
 اذه عفرو . « ءىثالل هينج نويلم ةنامو ىدنج فلأ ةاع انيحض دقل » : ادهنتم

 لجرلا نإ » : لوقي ناكف « كوامس ىتيع ىف دليفسنوكب درول ردق نم ثداحلا

 نادحي اراصو « امهبب ةقادصلا تدطوتو « 6 زوجعلا ىدوهلا كلذ وه ىدنع

 تاتالع ىف اثحابتي نأ نابحيو « ةنهلا رومأ ىف اعم الكتي نأ ىف ةبيررغ ةدل
 لمعلا ىف هل ًاقيفر ناسنالا دجي نأ رداقلا نمو « تانالربلاو ءارزولاو ءاسحألا

 كرامسب ناكو . هيلع فطعلاب رعشي نأ ىيبظلا نمو « ةرازول ًاسيئر نوكي ام دنع
 . اراتهسا رثك أو اضارغأ لقأ هنأل رخآلا نم ىلعأ هنأ هسفن ىف ىرب
 مواقي ال وهو « ذفانم هعرد فو فمضلا عضاوم هيفف لليفستوكي درول امأ
 نأ هل دلو « هفعض عضاوم كرامسب ظحالو . ءارآلا ضعبب جوه ام اذإ ؟ريثك



 دل اب عسل

 ىلا ديعبلا ضرغلا فشتك 1 دق هتهج نم دليفسن وكب ناكو « اهلغتسيو اهضراعي
 ةلأسم ىف ناشثقاتتي اهو ةطيرخ مامأ نيفقاو ةرسم تاذ اناكو ؟ راشتسلا هيلإ ىب 1

 سمو « ةركفلا ةضراملا رهظي نأ ةسايسلا نسح نم كرامسس ىأرو « راعتسالا

 اهلا ناديم انه نأ نظن الأ » : لءاستو ناقلبلا دالب ىلع هعبص اب لليفست وكي

 . بحي ملو كرامسب هيلإ رظنف . 4 ؟ اضيأ رامتسالل

 د دا د

 « ةدا اهتاف نإو ةينالربلا ةأايحلاب اهبشو ايداع كلذ دعب رمتؤلا لمع راس

 « ةايحلا هذمل رسل سرقتلاب تقولا كلذ ىف ًاباصم ديفسنوكب درول نكي ل ولو
 بدألا مج هنإ هنع لاقو « ًاقيدص فوك اشتروجل راص لب « هدحو كرامس بحي ل

 مالحأ ىف هلثم وجلا ناكو . ةريثك تاقياضم هل بيسأ نأ ىنلؤي امل هنإو « قيقرو
 قو « ةريغصلا ةكلملا ةمصاع مادستوب ىف مهلايل نوضعو فيصلا فصتتم ةليل

 « (فاليبلا) هنمو مامط دلأ نولك أيف ةيكرتلا ةرافسلا ىدا نوشمتي ىرخأ ةليل
 نوتجيدأو ويسم هنم لواتتو « ةيكرتلا ةقيرطلا ىلع عوتصلا بيجعلا زرألا وهو

 رنجاف يسوم ريغ فزعت ال ثيح « ردورشيالب لوملا دنع نوشعتي وأ « نيتسح

 بتكلا ومئاب لسرأو « هيلإ سانلا تفتلا عراشلا ىف دليفسن وكب دوول راس اذإو

 بسشلا تابتكم ترتشاو « هتاياور نم ةديدج اخسن نوبلطي ارتلجتإ ىلإ تايقرب

 . لتتشوات ةعبط ىف هتافلؤم نم ةلماك تاعوم

 ةيزيلجالا فحصلا ىدحإ تفقو ذإ « ةلبنق ترجفنا كلاقلا عوبسألا ىف

هنرتشا دقو اينيمرأ ىلع فولافوش عم قافتالا سس ىلع « بواحلا » ىهو
 بتاك نم 

 ناكو « املفع زيلجتالا روعش ىلع هريثأت ناكو « ةيجراخلا ةراز وب ةبتاكلا ةلآلا ىلع

 تاحوتنلا نزاوب ىهاظ ضيوعت نم سيلو ؛ ًارس لازب ال صريق ىلع ءاليتسالا

 زيلجيالا نييودنلا نإ ىح « فحصلا ىف ةديدش ةحض تماقو « ايسآ ىف ةيسورلا

 «اهيوست ىف ةذللا درجل ثداوحلا دج و كرامسي ناكو» ٠ مهتافتاىف ع ووجراا اولواح

 ددجملا هلقع مامأ اكحضم مهلمز تاذ نبذلا لوهكلا ءالؤه تاتحاشم تناكف



 دم لس

 دليفستوكبو فوك اشتروج نم لك نكي ملو . ًامامت رومألا ىلع فقاولا قيقدلا

 <« ثداوحلا ىلع ةيلاججإ ةرظن ىتاي نأب هلوق ىلع فوك اشتروج بحيو « ايفارغج
 نع فولافوش جعزناو « موطاب ىلإ ريشي نأ عيطتسي ال ةطيرحلا مامأ نكل
 ,ضوافتي هنأو « ةيويسألا دودحلا ةلأسع هسفتل ظفتحي هنأ هسيئر هربخأ ام

 . كيفسنوكب دروأ عم اهنأشب ةرشابم

 ءنإ ! ىديس اي فيك :لاق ربخلا اذبم ىروبسلاس دروللا فولافوش ريخأ الل

 . 6 ىرخصلا ايسآ ةطيرخ طق رب مل هنإف « ةضوافملا عيطتسي ال رليفسنوكب دروأ

 .دقعو . دودحلا ىلع قافتالا مت هنأ حايترا ىف رمتؤلا لع تاعاس عب دعب

 هيناج ىلإ فوك اشتروجو دليفسنوكب سلجو « ةماع ةسلج كرامس سنربلا
 ةطيرخ امهنم لك ضرعو « قافتالا صوصن احرشي نأ امهنم بلطو « امهضعب
 فوك ًاشتروج نأ فولاذوش ىجدا دقو « ثدح اذام دحأ لمي ل « ةديدجلا دودحلاب

 دحلا هيف رخآو «اهف بوغرلا دودحلا هيف ىمورلآ برحلا ناكرأ نم نايب هلصو .

 ريخألا نايبلا مدق نأ لاهإلا هب غلبف ؛ لهاستلا ىف هيلإ لصي ىدقلا ىصقألا
 .ناشارتي اذخأ نيضيرلا نيلهكلا ناف سلا نكي امممو « كيفستوكي درؤلل

 ةسلجلا فاقيإ ةيرخسلا ةحمل ف كرامس ررق ىتح كحضم فنع ىف مالكلإ
 .سنربو ىروبسلاسو فولافوش لواح نيلصف نيب ةرتفلا هذه قو . ةعاس فصن
 . طسو لح ىلع اوقفتاو كلذ متو « ةلأسملل الح اودجي نأ هواتهوه

 سم ةرملا هذه ىفو"« صربقب صاخلا قافتالا زيلجت الا نلعأ ىلاتلا مويلا ىف

 .قدألا قرشلا ىف ىركسملا عقولا اذه امظع آرورس رسو ىزلجإلا روهجلا

 جراحلا ىف ىتح ءاتث' ةيليئارزدلا ةأرحلا ةذه تقال لب « ىزلج الا ضيبألا رحبلابو
 ,شيعت ىهف اماع تمت ل ارتلجيإ ديااقت نإ » : ةيسنرفلا « اييدلا » ةديرج تلاقو

 . « زوجت ىسايسو ةأسعا بلق ف

 ناكني نبت

 ةطحم تنيزو « ندنل ىلإ نيبودنلا ةدوعب مخفلا لافتحالل ةدعلا زيلجتالا دعأ



 ةدنطا

 هتاقإبو لخنلا قاروأبو « رمتؤلا ىف ةكرتشملا لودلا عيجج تايارب سورك ريش

 .لز' امدنعو « رظتني ميظع روهج فقوو « ةدمعألا لوح دورولا تطبرو « هإلا

 قودو « دئارثس قودو « دنلريثرو' قود هايح راطقلا ةنرع نم ءارزولا ستر

 .نوج ناكو « ةنيدلا ساحم ءاضعأو « ندنل ظفاحمو « در وفد» قودو « نروكرأأ

 لهكلا لجرلا سمو ؟ ميظعلا ريزولا لح لب تربور ريسو « نيلبقتسلا نيب زرنام

 تالييتلاو ءالبنلا نم نيفص نيب ىروبسلاس درول دعاس ىلع "كتم وهو ةءوعسب

 . نالربلا ءاضعأو

 اداحس راحلفارت ناديم ناك ميظعلا فاتملا عفترا ىتح ةطحلا نم جرخ ام

 راهزألاب ءاسنلا فذقتو « ليداتلاو تاعبقلاب حواي روهجلا ناكو « سوؤرلا نم

 دحو ؛ ءارجلاناولألاب ةاطغمتناكو « ثي رتسجنن وادب ةرازولا ىنايم ىلإ لصو امدنعو

 ةفرشلا ىف رهظ فاتحلا رمتسا ام دنعو « ةكلملا نم ةلسرع راهزألا نم ةلئاه ةقاب

 ٠ «فرعلا عم ملسلاب كل انثج اننأ نظأ 2 : روهمجتلل لاقو ىروبسلاس درول عم

 حاشولاب هيلع منت ىهو نروبزوأ ىف ةكللا مامأ كار ناك مايأ ةمضب دعب
 ريبكلا نم اهرسأب دالبلا نإ » : لبق نم هل تبتك دقو « قاسلا ةطبرا قرزألا

 . «نوتملا دح هبض غلب ىذلا نوتسدالج رتسم ادع ام جاها ىف ريغصلا ىلإ
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 تاناضيفو ولوزو ناغفأ

 ةطلسلا نمضل نيلرب رمتؤم رثأ ىلع تاراختتالا ىرجأ دليفسنوكب درول نأول
 نالرب وهو « نيتنس لبق ىعتني ال نالربلا لجأ نأ لع ىرخأ تاودس قس

 ًاثوم توع مث هلجأ ةباهم ىلإ ةايحلا ىف هكرتي نأ ءادزولا سلحم ررقف « صلخم
 ًاميرس لمت نأ دالبلا نأش نمو « رادقألاب بجي امم رثك أ ةقث كلذ ىفو ؛ ًايعيبط
 هيف نوكي ىدلا تقولا ىف ءرلا املأسي نأ بجيو « دجلا ىلإ مهتسفر نيذلا ةمظع

 . باجي الا عضوم
 ذخأ دقف « ديعب نم ءامسلا تماغ ىتح راصتنالا اذه ىلع عيباسأ تنضم اف

 ىلع ةيلبجلا هيضارأ طلستت ىذلا ناغفألا ريمأ ىلإ نوددوتي نمز ذنم سورلا
 اذه راثأف « ريمألا عم ماتلا قافتالاب هتمسساع ىلإ ةثمب اولسرأو « دنملا باوبأ

 هقيدص نبا راتخا دق ءارزولا سيئر ناكو « دنملا 512 نوتيل دروأ ةريغ حاجنلا
 « ةدارإالا ىوقو حومطلا ريثك لايملا عساو هنأ قيمعذإ ء بصنلا اذهل راواب

 هحصن « تافصلا هذه لكنم بجي امم ريك أ طسق ىلع ٌرثاح هنأ ثداوحلا تتبثأو

 مك احلا نكل « سورلا عم ةيدولا تاضوافملاب ةثمبلا بحس ىلإ لصي نأب هسيئر

 « لوباك ىلإ ةءزلجيإ ةثعب هتيلوئسم تحم لسرأو « ةحيصنلا هذه ريغ ىلع لمع
 دليةسنوكب دجوو ةيدنهلا دودحلا ىدل نوتيل دروأ ىبودنم نائفآلا ريمأ فقوأف

 لوخدلا ىلإ امإو « ىشحو معز ةبغرل ليلذلا ع وضحا ىلإ امإ ةأْخ ًارطضم هسفن

 مكاح فلاخي ام دنع» : لوقي بتكو اديدش ًايضغ بضنف « ةريطخش برح ىف

 نوتسدالج ددجو 6«حاجنلا نم ًاقثاو نوكي نأ لقألا ىلع بجي [سعأ كلملا بئان وأ
 ىتلا ءادتعالا ةسايس ىلع نيجتحو « ةلاظلا برحلاب نيددنم ةحيصلا هراصنأو

 هذه ىف مهتحيص ددرت دالبلا نأ ءالقملا هريخأو « ادماع رليسنوكب اهكلسي
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 نسوءسم باسح ىلع ةموكحلا ةءارب تبثيو نوتيل نع ىلختي لهف ةرلأ هذه ىف

 ىف هدبأ هنكلو نوتيل فنع ىذلا ةرازولا سيئر ”ىدايم عم قفتي هب ال امم كلذ نإ

 ةضراعلا تفتخاف رارفلاىلإ مخل وريمألا دوتج ستربور لارتحلا مزه دقو « هفتوم

 . هب اهنقث ىلإ دالبلا تداعو راصتنالا ةعاس ىف آمئاد لعفت اك

 تناك دقق « اميرس ادهم ال ةحلآلا سوفن ىف دسحلا ظقيتسي ام دتع نكل

 ةيرودلا تامزألا نم ةمزأ اهم تثدح دقو « ءاخر ىف تاونس ذتم ةعاتصلا

 « كلذ ىلع ةموكحلا مالت نأ بجيو « تاونس ةدع تالصاحلا ءوس ببسي

 ىلإ دليفستوكب درول بتكو « ايش لمعت ال ةموكملا نأ نم ةضراملا تكَم
 رثك أ قرغتسي ىدلا ءىشلا نأ ىنظت نأ ىف قحلا كل » : لوقي دروفدارب ىدال

 كلاتهف ؛ لمفن اذام دحأ ىردب ال نكل « ةماعلا ةمزألا وه مايألا هذه ىف ىتقو

 تاغورشلا هذه لوبق مدعل ةريثك بابسأ كلاتهو « تاحرتقمو ةديدع تاعورشم

 اذه ذختت ءىث نع عروتت ال ىتلا ةضراعملا نأ هاشخأ ام لكو ؟ تاحرتقلاو

 اهاندنأ اذإو « ةينطولا ةلقب اومهمأ مهتاحرتقم ديؤن ملاذإو « ةيبزح ةياغل ع وضولا

 . لبي ريس سطاطب ىف دئدنع ركفي هتدحو تاعاس ىف ناك . « اهرفش محلل ناك
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 ثداوح ثدحت نأ ةميظعلا ةيروطاربمالا هذه ةرادإ ىف علاطلا ءوسس نم

 دالب ىف دعاصتي لازي ال بتااغبدلا ناك « ملاعلا ىحاون دمبأ ىف ةريطخو ةئجافم

 ةدم ذنم تاهملا كلت ىف ت تشاع دقف « اقيرفأ بوتج- ىف بشت رانلا اذإو « نائفألا

 رووبلاو « باكلا ىف زياجتالا ىهو « بنج ىلإ انج ةءداعتم تاطلس ثالث ةديعب

 نوفرانراك درول حبس.دقو « ولورا ضرأ ىف دوسلاو ؛ لافسنارتلا ىف نو.دنلوم لا
 ةسفانتلا تايالولا نبي قيفوتلا نم نكمت ذإ « لبق نم ادنك ىف تارمعتسلا رو

 هتفصو.نأ اساخ احا نوقالي نيذلا لاجرلا رئاسك نظف ءادحاو املقإ اهنم فاأو

 ؟ هجأب ماسلا نيب قيفوتلا عيطتسي هنأ دقتعاو « ضاسحألا رئاس جالعل حلصت

 ىغقو « لافسنارتلا مهي أدبف « ةيبونجلا اقيرفأ ىف داحتا فيلأتل لمعلا ىلإ دمعو
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 درول أطخأو « زيلجتالا وحب اوهجاف ولوزلل ىيبطلا مصخلا ىلع دالبلا هذه مغ

 ىلع وهو ةأخل عمسي روهجلاب اذإو « لاوحألاب ةقثلا ىف شويملا دْئاق دروغسلش
 لارتملا برح ناكرأ زكرع اوطاحأ دوسلا نأو « ةثراك عوقو. دادعتسا ريغ

 هذه ىف دالبلا تيضغ « ةثامسو ىدنج فلأ وحن اورسأ وأ اواتقو دروفسماش

 هنكل ؛ مسلا ىلع لصحم نيظفاحلا ةرازو تماد ام قفصي لو: نوُخ « ةرلا

 أدب « ملاعلا نم عبرألا تاهملا ىف ةكحضم بورح ىف اكبتشم هسقن ىأر ام دنع

 نعو « تارمعتسلا راطشأ نع ملكت ذإ نوتسدالج 'ىطخي مل ار :فسفتلا ل وع

 . هسفانتل ىسايسلا نوتحلا

 دارأ ثلاثلا نويلبان نا باشلا ىبنرفلا ريمألا نأ اءوس ةلاخلا داز امم
 لوي نأ لئاسولا عيمجم كيفسنوكب لواح « اقيرفأ بونج ىف لاتقلل باهذلا

 نعذأف هرفس ىلع انرصأ ىنيجوأ ةروطاريمألاو ةكلملا نكل « رفسلا اذه نود
 14ل/8 ةتس هينوا لئاوأ فو . 6 ناتديتع نيتأ سما مامأ ءرلا لعفي اذامو » ريزولا

 اديدش ًائزح ةكللا تنزح « ىلوألا تاشواتملا ىدحإ ىف ريمألا ولوزلا لتق

 نأ تدارأف « هتافو نع ءىثلا ضعب ةلوئسم اهنأب ترعشو « اريثك هبحن ىعو
 ؛ ايمسر ليثقلا باشلا ةزانحي لافتحالا نوكي نأب اهريمض لع ةأطولا ففخم

 دحأي لفتحا اذإ ةيروهلا اسنرف ةموكح لوقت اذاف « ةرازولا سيئر جتحاو

 نأ تأرو « ةكلملا تبضغ ؟ كوالا ريغل زوحي ال الافتحا ترانوب ةلئاع دارفأ

 دروةسهاش دروأ نعلو ؛ نملا سورع رليفسنوكب نعلو « ايس اريس ريست رومألا
 وهف « باجياالاب ريدج بمشلا اذه نإ » : ةرارم ىق مهنع الئاق ولوزلا ماوقأو

 تاك ةيسئرف ةرسأ خيران ًايئاهن متتخيو « انتفقاسأ ةديقع نم ريغيو « انداوق مزهم

 روتف ىف الإ هلباقت ال هو ةقناح ةكلملا نكل ؟ مسبب نأ لواح « « ةكاح

 بلطتت ىتعيبط نإ : اسهيف لوقي ةلاسر ىلد ةزيكرملا ىلإ بتكو كلدل ملأتو ؟ ىمسد
 « صالخإو ةأرج اهىف ةلاسر هو ؛ لماكلا فطنلا امإو « ةماتلا ةدحولا امإ

 قالك نأ ركفأ نأ اريثك ىنلؤي امل هنإ » اهفو ؛ اهلع علطتس ةكلملا نأ فيعو
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 ىف ديحولا صخشلا اهلعلو « ةكللا بحأ ىنإذ اهلالج ىضرت ال قافرصت وأ
 اهاضر مدع نأ فيك ىمهغت نأ نيميطتست كلذ « هبحأ ى ىل ىتب ىلا ملاعلا

 نم ةطاسبلا نم اعون كلذ ىف لعل « اننيب ةءاحسب رعشأ نيح ىسفن قلقيو ىنبعتي

 ىلق رثأت اذإو « ىدسج تغلب م ةلوهكلا هفلبت ل فسألل ىلق نكل « ىتهج

 «روسدنو ىلإ هوعدت ةيقرب هتءاح . 6 ةنس نيس ذنم لمفأ تنك 6ك تلأت

 اهنأ حضاولا نمو « اهنااكش نع ملكت لو « هعم ةقيقر نملا سورمع تناكو

 فراك هيأ قحلا ىفو ؛ ةدئافلا نم ىلاورلا ةنبهم نذإ واخت ال « ةلاسرا اق

 . ةكللا بحي

 قبب لو ىهاظلا ىف رومألا تأده 18178 ةنس سطسغأ رهش وحن ىف ًاريخأ

 لوباك ىف ةيزيلجم الا ةثعبلا تلبق دنحلا فو ؛ ناطلسلا ىضارأى دحاو ىمور ىدنج

 ديحولا رطخللا وه ولا ءوس لظو «ولوزلا ءامعز ىلسلو رسأ ةيبونحلا ايقيرفأ فو
 ”ىدر لوسحم أدتباو « ىلسلو الو سئريور هرهقيال اذهو « ةرازولا دهم ىذا

 ثحح هزاتي كليفستوكي راصو « رابم ليل ندنتدوه ىف ءابسلا ثرطمأو ء سماخ

 ةماجلا تكرت له هيعرارنم لئاسيو ةكيمسلا لاحوألا ىف رثعتي وهو ناضيفلا

 ةوهيع ىشع ترمتسا كلذ عمو « اهشير رثك أ سيواوطلا تدقفو « ةنيفسلا

 . لئاز لاجب ةبحعم
 ةيزيلجتالا ةشببلا ءاضعأ عيمج لتقم وه عيظف ربخ ةرازولا سيئر غلب كلانه

 . هسك اعت تنكر ادقألا نأ ةقيقحلاو « لواكى ف
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 اذهو حاذلا هذه نأب دقتعي لجر لقألا ىلع ارتلجنا ىف ناكى رخل ةم
 ىه اهنإو « نمزلا تاجوم نم عفدت ال ةجوم تسيل ناضيفلا اذهو رركتملا لشفلا

 بهذمو . ىنجأ هلال ةيحضتلاب هبضغ راثأ هبعش نأل شويملا بر همقوأ باقع

 ىزيلحتالا بعشلا ةيسفن تسند ةدحلم ةديقع وه نوتسدالج ىأر ىف دليقسن وكب

 م : دالبلا تأدب . الداع اماقتتا هيلع ترجو ضرألا ملأ عيج ةيراحت ىلع هتلحو
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 فوس هنأب لمألا ىلع ةريثكلا تامالعلا ثءمبتو « بذاك ىنل تداقتا اهنأ نآلا

 ذئدنع نوتسدالج بجاو نوكيال لهف « ةلبقلا تااختنالا ىف ةئديقع ىلع مدني
 نع نوديدعلا هواسارم برعأ ؟ ةنيفسلا ىرح . لوحي يل مكنحلا ديلاقم ىلوثي نأ

 هتيح نم لثلا ضعب نييدنلتوكسالا ةذتاسألا دحأ هل لقتو ؛ كلذ ىف مهبغر

 ال نأ دكؤلا نم ؟ ريكقتلاب ؟ هسفن ةفرمم ىلإ لصي نأ ناسفرالا عيطتسي فيك

 وهام نكل « تقلخ اذامل لمت ذئدنعو كبجاوب موقت نأ لواخل لمعلاب نكل

 نومسي هدالوأ تلإ : لوقي رخآ هيلإ بتكو © ةعاسلا ةبلطتت ام ؟ كحاو

 ىرخلأ ةم ريصي نأ ىف هتلاسر نأب ًاقح رعشي هنإ معن . ملو سيدقلا نوتسدالج

 « بزمحلا ةدايق كرتي هك ل

 اذه 00 رك ذتت ىو « لوقلا رركو كلذب ةكللا ريخأ نأب ةقاح بكتراو

 درطي فيكف « لوألا ناكملا نالتحي ليفنارجو نوتجنتراه كرت « لوقلا

 م تب ملأ ؟ كلذ ديرب وه له مث « ةيرخس ريغ نم حاجنلا ةعاس

 . هديك أو ةبعشتم اةرط دجو بعشتملا قاقلا هريمض نكل ؟ توملل ادادعتسا

 ةلحرب اهمق ماقو ؛ نايثولدم ىه هيدنلت وكسا ةرئاد ىف تاباختنالل مدقتلا راتخا

 تاطحلا ىف « رفاظلا ةلياقم لبوقو « تاياختنالا نالعإ مدع نم مغرلاب ةيباختنا

 ريبكلا لهكلا ةيؤورا ةديعبلا ىرقلا ناكس نم فالآلا عيه راطقلا اهف فقو ىتلا

 تاءاقلا تناك ن دما ىفو « جواثلاب ةاطغلا ممقلا ىلع كر حتت نيعماسلا شويج تيؤرو

 نوتسدالج راص « اَفلأ نوسح اهلإ لوخدلا بلطي صخش ةئاهسل عسنت ىتلا

 تارابعلا نم رمتسلا ليسلا كلذ ناكو « مويلا ىف اسخ وأ اميرأوأ بطخ ثالث ىتلي
 عوجلا تغصأو « ءاسلا ىلإ حابصلا نم عاطقنا الب بصني ةنانرلاو ةضمافلا ةليوطلا

 ىمايسلا ءارج الا اذه ىلع ةقفاولاب قلعتت تسل ةلأسلا نإ مهل لاق « ةروحسم ىو

 امالك عمست ل تاونس ست ذنف « نييقلخ نيبهذم نبب رايتخالا ىم اعإو « كاذاوأ

 اذامو « ثيدح قراط لبج داحيإو ؛ ةيملعلا دودحلاو « ةيروطاربمالا حلاص نع الإ

 ايروأ ثبرطضاو « ةيداعم ةلود تراصو ايسور ةحاسم تداز نأ ؟ ةجيتتلا تناك



 مل غو

 ملاملا ىف نأل ؟ اذامل ءامدلا نم ةخطل اقيرفأ تراصو « دنحلا ف برحلا تمقوو
 نأ اوركذت » ةيفلخلا تارورضلا هيفف « ةيسايسلا تارورشلا ريغ رخأآ ًائبش
 تاذ رداقلا نيعأ ىف ىه ءاتشلا جولث نيب ةمقاولا ناتسنامَفَأ ىرق ىف ةايحلا ةسادق
 . © انندم ىف ةايحلا نع لقت ال ةمرح

 نانداملا ناتذفانلا نانيعلا ناتاهو « سساكلا ريطلا هجوك ليجلا هجولا اذه

 ةيشيدلا ةيقلخلا ةعزنلا هذهو , ةزجسك ةرمتسلا هتوق ودبت ىذلا توصلا اذهو
 « لاجرلا ىدل ايسال ةيدتلتوكسالا ىرقلا ىف قلقلاب ابوشم اياجيإ تراثأ ةيماسلا
 . ىن ىلإ نورظنيو ةسدقلا ةملكلا نوعمسي مهم أكف

 تمعئشتو فحصلا ةدمعأ تثلمو نايثولدم ىف ةلجلا كلثل اهرسأب دالبلا تزتها
 نايثولدم نيب تراص ةسفاتلا ن اكو « ىماجلا جملا اذه ىنيدلا اهواثب ةفورعلا ارتلجا

 نأ مثدحأ بسحو نوظفاحلا رخس « ناطيشلاو نوتسدالج نيبو « ىللفايكمو
 موقي ناكف ناطيشلا امأ « ةلك نيعبرأو ةثامو الأ نينامثو ةسمخي قطن نوتسدالج
 اهمابش ةدشل هسفن ىف شكا دقو « ندنلىف ةرازولل سيئرك ىبويلا هلمعب ةيوعص ىف
 هعنصتو نوتسدالج اهم ماق ىتلا ةجضلا هذه لك نم دليفسن وكب بعت « اهجولثو

 « ةيحلالا ةدارالا لثع هنأب ةطاخلا ةدسافلا ىوعدلا كلتو « قالخألا ىلع ةريقلا

 كلذ ىف ةمئانلا ةوقلا كلتو هسفانم اهم عتمتي ىتلا ةيندبلا ةحصلا كلت هتقياضو

 ليسلا كلذ ىهّتا » لوقي هتارزو دحأ ىلإ بتك ةجضلا تهتنا اذإف « توسلا
 ةينيئاللاب مث« « ةدحاو ةلك أرقأ مل بكل «كش الب ةحارأ هنإو اريخأ ةءاطخلا نم
 . « ةكملا نم ليلقلاو ةحاصفلا نم ريثكلا هيف »

 راج ظفتحي ثيح « ظفاحلا ىدل ةيونس ةيلو ىف ملكتتيل ةصرفلا هتءاج ام دنع
 ؛ ةسرثلا ءاسح برش دعب ةرازولا سيئر تاحيرصت عامس قحب ديعب دهعنم ةنيدلا

 ارتلجما ةوقب روعشلا مادام 9 : لاقو اهلع راس ىتلا ةسايسلا نسح سيئرلا دك أ

 اذإ امأ « ةليوط ةدل دوسيو دوسيس سلا نأ دقتعأ ىنإف ابوروأ سلاجم ىف ان
 فرعأ ىنأل ندنل لهأل ةقث ىف هنع مكتأع وضوموهو « اهم دبال برحلاف اندعتبا



 سس *غا اس

 ةفطاع نم نواجني الو « مثدادجأ اهأشنأ ىتلا ةيروطاربمالا نم نولجخي ال مهنأ
 فرعأ ىنألو « ةينطولا ةفطاع ىعو « نآلا اهب نوددني ةفسالفلا نكل « ةليبن ىه
 لجر لثس « مهتيرح ىلع رطخ هيف مهتيروطاربمإ ءاقب نأب نودقتمي ال مهنأ
 كلذ سيلو ؛ ب رخلاو ةيد وطاربمالا : باحأف هتسايس نع ناموراا ملفاعأ نم

 ىراشتسم عيج همامأ ددرتي ال جمانرب وهو « ىتاطيرب ريزول 'ىسلا جمايربلاب
 . < ةكللا ةلالح



 حب ١١ ع

 ىجراخلا ملاعلا

 وهدجلا رهظم هلام لكس يل » : ةكللا ىلإ مايألا دحأ ىف دليفسن وكب بتك

 قالخألار هلفم هل امو :  ةلوهسىف كلذ ىلإ فيضي نأ عيطتسي ناكو « « اادوح
 « قالخألا ةعزنو دملا ةعزن هيفىزيلجتالا بخانلا نكل «قالخألا نم اكاد سيل

 هنوص ىلع لصحي ريمشلا سع ام اهننأ ىلع عئاقولا هيلع ضرعي فيك فرعي نمو
 . ندلا ريغ ىف لقألا لع

 تنلاك « نوتسدالجو دليغسوكي نيب ةزرابم ىوس تاباختتالا نكت مل

 نم نوريثكلاو نوظفاحلاف « بمشلا ىلإ نيصخشلا بحأ ندنل ىف دايفسنوكب
 ىدل راص « نوتسدالح نوهركيو هيف مهقث نوعضي ًاضيأ نيلدتملا رارحألا

 ىنإ :  قئاسلا هل لاق ةءرع بكر اذاذ « ةيتطولا دهامملا نم اعون ةمصاعلا روهج

 ساحب نم دوعب ام دنعو « « اهعيج كبتك تأرق دقو « ىديس اي تنأ نم فرمعأ

 هدسج ىلع عستا دقو « ناخارتسالا وري نطبلا هفطعع فحتلم وهو تادروللا

 ةقيدحلا عطقيوهو سفنتيل اليلق فقيف « نيمآلا ىروك عارذىلع ءيةموهو لحانلا
 تولا هكردب داك ىدلا لجرلا اذه ةعاجشب نوبجعيو هنوفرعي ةرالا ناك« ةماعلا

 « ةايحلا بناوج ىف سفنلا ةببط نع نامت نيتالا نيتنيزحلا هينيع ليحي لازن الو
 بهذلا بابضلا ىف لاجرلا ندصي نهو تاريغصلا تارهاملا هيلإ مدقتت انايحأو

 ةريقحلا نهتعاضب تانضراع نمتمتي مث 3 نيّمْلا ورقلا نم هتقاي هبلإ نهبذج دقو

 ريغ فا ريبك بدأ ىفبيجيو هتعبق وم ةءوعصب هديل هكلا ريزولا عقريف « ةنزحلا

 00 ل «! ةليللا هذه ريغ ىف ! ىتزيلعاي هليللا هذه

 نم :وه لاوس ىتلأ ىهاللا تاسقار تعج ءاشع ةلفح ىفو . هفص ىف ًاسرقت

 96 تايتفلا عيج تراتخاف « ؟ ليئارزد مأ نوتسدالج ىجوزتت نأ نيدوت



 د عرس

 نرظننإ » تلاق كلذىلع اهل ام دنعو « «نوتسدالج» تلاق ةدحاو ادع ام ليئارزد

 َن 0 7-5 ىرأ م ليئارزد عم برهأ ىل نوتسدالح جوزأأ نأ وأ ىإ

 هذه رضح باش درو ليئارزدل ةصقلا هذه ىور « 6 ذئدتع نوتسدالج هجو

 ةكللا تيأر دقف طبتغتل » : هل لاقو هل روهجلا بح ةرئاد عاتا ىلع هأتهو ةلفحلا

 كلذ ءاضأ « « كندبعي تاصقارلا ءالؤهو اهلود ىف لجر مظعأ كريتعت ىهو سمأ
 ءاسنلا وح ةقيقرلا فطاوع فرعت كن رف ضاراانأ عبطلاب لاقو « اليلق تماصلا هجولا

 ءارزولا لظ ءارزولا سلحم داقعنا ةءابن ىف ةصقلا هذه ىور ام دنع هنكل « ًاعيجج

 . مهني اهف اورظانتو نيبمآ ريغ

 اوضع بطاخي وهف « بيم سيئرلا ةالابم مدع نأ لاضنلا اذه ىف بزحلا دجو
 سفنلا هيمسي امعو نوريب نعو هلاتلا ىدوهلا نع هملكتف ًاثيدح بختنا اباش

 داغ دقو جراب نيلفا ريس ىلإ ملكتي وهو « دروقدارب ىدال بالك ن ءو « ةيبدألا

 وهو « لينلا ىف نادرق ىلأ ريط نع تاليصفت لأسيو نييعوسيلا حدتميف رصم نم

 ةءارق ىلإ دليفسنوكب درول داع » نفلا وحن بهذي ةكلملا عم هتالسارمع ىف ىتح

 فيصلا فصتنم ىف ةليل لح اهنمو « هليل لفشي ك ةيليثلا ريبسك ت تاياور ضعب
 ثداوح عيجج نأ وه هظحال امو « نرق عبر ذنم تاياورلا هذه نم ًاثيش أرقي و

 مثتلي ال ىذلا ناوتعلا اذه ىتأي نبأ نف وام رهش نم ةليل ىف عقت ةءاورلا هذه

 نيميطتست كنأ اعرو « ةفاقثلاو ىرعشلا قوذلا نم ريثكلا كتلالجل نإ ؟ اهعم

 6 ... هريسفتو رسلا اذه ىف ريكفتلا قديسأب

 ندم ىف لاجرلا ددرتي ملو « نيبخانلا انوكي مل ةصقارلاو ةكللا نكل
 ىلوألا حماتنلا نمرهظو « تيرتس جننود رحاس نيو نايثولدم ىن نيب هدنلتوكسا

 داليلاف « تاوتس تسب كلذ لبقرارحألا ةمبزه نم دشأ نوكتس نيظفاحلا ةمزره نأ

 بناجلا ىلإ بلقتت ىضرملا نأشك ىمو « ةيلام ةمزأو ةيعارز ةمزأ زاتجي ىعو ملأت
 . ةحارلا نم ًاًثيش دمي اهلع رخآلا

 ةبعتم اتسوءر نإ 7 : نوتسدالج بتكو « ةركتم ةعزه نوظفاحلا مزه



 تي

 دقتعأ ام ىلع تناكو « نيريخألا نيعوبسألا ىف تثدح ىتلا ةميسلا ثداوحلا نم
 .باطملا لصأتسيس ؛ « نيدمتلا ماعلا نم ىماظملا ةيسلغألا قى رورسلا ىلع ةثعاب

 ىلع ةتيملا اهلالظ تدمو « تاوئنس تس ىف تب ىتلا ةرضللا ةبيرغلا تانابنلا كلت

 . نيتتوقلا هيعارذ نع هصيق ماك أ رسحي ذخأو « ةرهاطلا ةيزيلجت الا لوقحلا
 راجشألا نيب اليلق حاتريس وهف « سفن ءافص ىف ةعزملا دليفستوكب لبق

 ةبعص ةعاس ىف ةيجراخلا رومألل هكرت ىلع طقف فسأي وهو « تولا لبق بتكلاو
 . ةصاخ ةفصب ةكلملا هكرت ىلع مث

 هديك لا ةجيتنلا اهتثلب اذاف « ءابنألا قدصت ملو نداب ىف نجلا سورمع تناك
 تاقياضم الإ دعب نم ىل ةايحلا نوكت نل» : لوقت ةيقرن هيلإ تلسرأ تاباختتالل
 امع اضيأ برعم رليفست وكب در ؛ 4 ةماع ةنحم ةجينتلا هذه ريتعأ ىنإو « نحو

 طلخم نأب لزانتت اهلالج تناك ام دتع « تائداحلا كلت نم نامرحلا نم هلم
 ردقي ال رحس هدنع ثيداحألا هذهلو ؛ ةيروطاربمالا ثيداحألاب ةيلزنلا تيداحألا
 .ىف اهلع ريشي نأ ىلع رمتس نأو )2 اهيكرتي الأب ادعو هنم اهلالح تنخأو

 .ةضراعلا ىف رهسي نأو « عيجلا نم مغ : لاب اًضيأ ةماعلا رومألا ىفو « ةصاخلا اهرومأ

0 
 « نوتسدالج بنجي ناعيطتسي امهنأ ةطاسب ىف ريزولا نظو ةكلملا تنظ

 ةكللا وعدت نأ قطنما نمو « بزحلل نايمسرلا نامعزلا اه نوتجنت 0
 .ناكو « ةضراعلا يف ةقامللا لاثم ناك ىذلا « ترا ىتراه » لضفت مو اهدحأ

 ىلوألا هتبطخ هلاقلإ ءانثأ بءاثثي بئان وهو هآر ذنم نوتحنتراه بحي ليئارزد

 .مهف دقف ؛ عزعزتي ال عضاوت ىف ةطيسبلا رومألا هذه ىلع ىفق نوتسدالج نكل
 .براحي هنأ امامت ةلالدلا حضاو هتكل ضماغ ثيدح دعب نوتجنتراهو ليفنارج

 ع وضخلا ةكللا ترطضاو اهسيئر نوكي ال ةرازو لك
 ., انزحم عادولا لابقتسا ناكو « ةليجلاو ةقيثولا ةيسايسلا ةقالعلا كلت تبنا

 .سإملا نم الاثمتو زئوزبلا نم امل ًاريغص الاثمت ميدقلا اهقيدص ىلإ ةكلملا تدهأ



 بم حج سس

 تدوو «ابترايزىقأينأو اريثك اهلإ بتكي نأب ادهع هيلعتسطقو « ريغصلا اهرهل
 كلذ نأ ىأر هنكل « قودلا بقلب هيلع معتت نأو ةمئاد ةمالعب اهفطع رهظت نأ
 ىروك مقرب نأ وه دحاو بلطم ريغ سمتلي ملو « ةمآلا مامأ هلشف دعب أطخ نوكيي
 ريئركسل ليثم هل قبسي ل فرشوهو نوتور درول كلذب راصف « ءالبتلا فاصم ىلإ

 الوجيلاك روطاريمألا عفر ذنم كلذ لئثاع ام ثدحي مل» : داسحلا لاق « صاخ

 « لصنقلا ةبتىم ىلإ هداوج
 ةسم لوأ ىفو « ًاتايحأ ةكللا ةرايزإ بهذب ناكف هدعو لليفسنوكيي زحيأ

 : هل تلاق ةطاسلا ديلاقم هكرت نم عبباسأ ةعضب دعب روسدنو رصق ىف اهف ىشمت
 اهدجوو ايعنم انلح ىل ودبي ثدحام لك نا ىتح ةليللا هذه ةطبتنم ىلإ »
 ريثك اهحي هنأ ىرخأ ةرم هسفنل فرتعاو « ةليج لب ةفيرظو ةايح ةثلتمم ةحرف»

 ركفأو - كيف ركفأ ىنإ »طقف ةقيقر ةلك هل لوقتل هيلإ بتكت ترمتساو»
 « ءاشعلا دعب ىلإ رظنت طئاحلا ىف كتروص ىرأ نآل ةحاتيع إو . ائاد

 متكتلا ديدش ناكو « ىروتسدلا ماظنلا نم مغرلاب دالبلا نوئش ىف هبطاخم نايحأو»
 . ةيحانلا هذه نم بعاتم ةكلملل ببسي لو « بابلا اذه ىف.

 هذهو « فيلأتلا ىلإ لمعلا نم ةمظتنم تارتف ىف لقتني هتايح لوط ناك
 ةءارق ىف ةيغرلاب ترعش ام اذإ ىنإ » : هنس نم مغرلاب فيلأتلا ىلإ دمع اضيأ ةرللا
 ىتلا تاياورلا هل بتكي نأ عقاولا ىف عيطتسي نف « « ةءاور فيلأت ىلإ دمعأ ةءاور.
 هتاياور نم ةحفص رخآ ىف ةرازولل اسيئر حومطلا لطبلا راص ىرخأ مو « اهسحي

 ةصق ىمه « نويمدنأ » ةءاورو « هحلاص ىف ةيكلمو ةيفخ لماوع تامع نأ دعب
 ىلوألا تاحفصلا نم رهظتو « ةيئاسنلا تاقادصلا ىلع هحاج موقي باش ىسايس
 نم بك م اهميج ةءاورلا ىف رعو « ةتيكسلا ةراس حبش ديعت ةلماكت خأ ةءاورلا ىف.
 وحن فيعضلا نويمدنا جز ىلع نلمعيو « سئاسدلا نربدب ىتاللا تاليجلا ءاسنلا“
 وه هك فيرطلا نكل 2 بويعلا نم ًايلاخ باتكلا نكي 5 « تيرتس جننود

 . اهلس لان ال بابشلل لهكلا اذه بح دجتف دوعن نأ.



 سم حج

 فال ةرشع لع لصحو « فيلأتلا قوقح عب هقتاع ىلع نوئور دروأ ذحأ

 هرجأتسا ىلا دايقسن وكب درولل ندنل ىف دددج لزنم ثاثأ ءارش ىف اهقفنأ « هينج

 لباق « 4 جورحلا نيح ىلإ ىنيفكي راجيالا اذه نإ » : لوقيوهو تاوئسعست ةدل

 درولل رشاتلا لاقو « ريثوا حاج مجنت مل اهكل « قوش ىف ةءاورلا هذه سانلا

 ءاغلإ وه « اعرك اضرمع لاحلل هيلع ضرعق ؛ اهق ادوقت رسخ هنإ دليقستوكب

 روهمحلا ةصيخر ةعبط ٍط ردصأو « كلذ ضقر رشانلا ناجوا ن .كل «دقملا

 . هصقني ىذلا غلبللا هيلع تضوع

 د

 ةطلسلل هبح ةوق دقق دقو « هرمع نم نيعبسلاو ةسداسلا دليفسن وكب غلب
 ةرابع وهو « لمعلا وه ام اليلق ىنأاسح ىف تفرع » : لاق « 0 راصو

 لوقح ىف ىشمتت هسفن كرب دق ناك اذإو « « دديي طاشنو ققحتت ال لامآ نع

 ىأر دقف « عضاوتلا سورد نم اديج اداصح دصحي نأ عيطتسي وهف « ىرك للا
 مدعي نأ هل ةجيتن لوأ نوكت ىباختتنا حالصإ ثادح ١ نوكسمتي مثو رارحألا

 ليي ىأدو « محل ارصن ضيئبلا حالسإلا اذه ذيفتت نوظفاحلا ريتني « ةطلسلا نع

 باق نأ دعب ةءاجلا كرتي ليئادزدو « جتتاك ىلع ىفق نأ دعب كيلوثاكلا ررحي

 ( دليفسنوكب ىلع تانعللا بص نأ دعب ايسور ددهم نوتسدالج ىرب وهو « ليب
 مرتع مث نوتسدالطل فتبمو 3 هل رفصي مث نوتجنلول فتهم روهخلا ىأرو

 اهدشأ نم ةسايس كلسي مسلل ة ةباعد ءارزولا رثك أ ىأرو « ديدج نم هديعي

 اذامو « كرامسب ةمواقم ىف ةذل دج ىنالألا بعشلا ىف ابح كولملا رثك أو « ةسماثم

 ؟ ةتس نيسحخ دعب نيلرب ىف هتسايس متأتن نوكت
 ةنس ىف هحانرب نوكي دق « بابشلا ءارآل ًابيرغ اصالخإ رهظأ دقف وه امأ

 ةوقلا ىف دقتعي ىسجنن وك نمز ىف ناك هنأ ىلع « ىسجنن وكن م هيلع امقوم اهل

 ملاملل ةميظعلا ةوقلاب نآلا فرتعي هنكل « ىرقبعلا لجرلا ىف امل دح ال ىنلا

 رام هنكل ؛ سانلا ةعرنع نم ىي ال وهو « ةعاحشلا هنذم وهو « جراخلا



 دل قالا

 لجرلا نأ نيدييد لالظ ىف ىزيدو زونامو ثعم ركم دقل « دح ىصقأ ىلإ اضاوتم
 ىف ماظنلا بلقي نأ عيطتسي فارشألا نابشلا نمو ةسينكلا نم دولا ميظملا

 ءالغعلا نم ةعومم ةسينكلا ىف اهسال ىرب لهكلا دليفسنوكب نكل « ارتلجا

 دق ناك اذإو « ةسفانتلا بهاذلا نمو ةيفقسألا ىلإ نيعلطتلا نمو نيدوسحلا

 ةميظعلا ةسردملا كلت ادبأ دجي ىل هن اف نيصلخ ءاقدصأ فارشألا ناش نيب دجو
 يلايخ الثم هتمأل برضي نأ دارأو « فخش ىف اهفصو ىتلا نييعيبطلا ءامعزلا نم
 تاءزن ىم ارتلجيا ىف ةدئاسلا عابطلاو « لقعلا ىطارقتسرأ هنأل المف لشفف
 . ةطسوتملا اهتاقبط

 ةثراك اهمأي رسفت نأ لثم ءىشل ءاتسي نكي ملو ةيبسن تناك ةعزملا نكل
 نيب نزاوتلا دجوأو « رومألا ليدبت ىف ًاريبك [طوش عطق دقف « ةلّؤم ةيلقع

 ماظنلا ارتلجيا تفرع فمأ ىف لضفلا هلو « ةيليوحتلا ىوقلاو ةيخيراتلا ىوقلا
 ىف ةيير دادزي ذخأ هنأ ريغ ًاثبع نكت مل هتايخ « 00
 صاخشألا ىف الإ اهدحي الف اهءارو ايف ةقيقملا نع ثحسو « تاملكلا ةميق
 معن ًاصاخشأ تراص ىتح روطتلا ىف تمدقت ىتلا مم ألا نم ايلعلا ةجردلا قو
 ةيرح مثدشأ نمو رارحألا نم راص هتايح ةءاهن ىف هنأ ل ةقسالافلا ضعف

 : نولونم لأس 5 لئاس هلأس ولو « ءالولاب الإ هبزح ىف تبان قبي ل هنأ ةقيقحلاو
 . 6؟ ةظحل ةنأ ىفو ؟ نإ » : هتياجإ باجأل «؟ لضفت مظنلا ىأ »

 دقتعي لزب مل وهذ « ةبيجعلا ةايحلا ةيماغل لماكلا هبح ىلع كلذ عم ظفاح
 دقفي ل وهذ « ًادودحمو انزتم لمعلا نوكي نأ بلطي هنكل « لمعلا ةدئاف ىف
 اهنكل « ةبيرغ ةسهاظ لثع نآلا وهو « اهدحو ةميظملا تاعورشملا ىفالإ هتقث
 عم لازي الو « ةيلايخلا ماهوألاب اعودخم دمي مل ادق ًايلايخ الجر لثمي « ةءوبحم
 دعسأ ىحاونلا ضعب ىف هتلوهك تناك « سمحتمو رتهتسم هنأب سفنلا للعي كلذ
 ةلوهكلا ىف نكل ؛ هل ءاودال ًاريطخ بابشلا ىف رهظي ءىش لكف» « هبابش نم
 «نوئيدح لاجر هب طيحي نأ بحيو ايلوضف لظ « « رشب وأ ريخب ربدتي ءىث لك
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 بزملا نإ لوقي ناك« بزحلا ىف نوفقثلا نابشلا لخدب ى ريبك ادهج لذيو

 . طيشنلا بابشلا نم رصانع لاغدإ ىلع رمتسي مل اذ هيلع ىغقي

 نأ زيلحي الا نييك ارتشإلا لئاوأ نم نامدته رتسم بلط 1441 ةنس ىف

 لصحي نأو « هيلع ريثأتلا لمأي ناكمنأ بيجملا نمو « دليغسنوكب درول لباقي

 رعشو « ليبيس » أرق دقو « لاعلا نيناوق ضعبل نيظفاحلا ديبأت ىلع هتطساو

 لبقتساف « بعشلا ةماع ىلع معزلا اذه هرهظأ ىدللا فطعلل لهكلا ميعزلا ىلإ ليع

 ةبهذما دعاقملا تناك « بهذلاو رحألا نوللا» تيلط اهطئاوح ةفىغ ىلإ لخدأو

 حبش رهظو بابلا حتف مث « اليلق نامدنهراظتناو «رألاربرحلاب ةوسكم ةرثك ىف

 دقو « رحجأ شوب رط هسأر لعو 3 رمأ ليوط ىلزتم ءادر ىف زوجت : بيرع

 نم رهظتو « اليلق الإ ةيناثلا متفي لو ائيع:ضمغأو « هردص ىلع هسأر طقاست

 رظنم ناك « ةعمالو داوسلاب ةغوبصم هرعش نم ةلصخ رخلآ شورطلا تحب

 تيتأ ىإ ! لجأ » ركقو عألا أدبم ىف باشلا سي ىتح اريبك بعتلاو رامدلا

 ىلع لدن ةرابع ريثب ىنبيجي لهو « نوفحلا كلت عفرأ نأ عيطتسأ لهف « آرخأتم
 / . « كاهم لاو ةيرخسلا

 نأ بعصلا ىرمو « رظتناو كرحتي ال اتكاس لظو زوحجتلا نيلج

 سلا نإ دايفستوكب دروأ اي» : لجخ ىف نامدنه لاق « الاثمت ناسنالا بطاخي

 «بعشثلا همسي نأ دوب موه ةحارلا عم لسلا نك ء اهلع ىضق ةلك فرشلا عم

 « « اهب سأب ال ةرابع ةحارلا عم للا نإ 2 : لاقو هيبجاح دحأ قوجملا عفرو

 ضعب كيدل نأ نامدنه رتسم اي نظأ » : لاقو مستو نيتنثالا هينيع حتفو

 سانلا لك اي نأ » : رخآلا باحأف « 6 ؟ ةحارلاب ىنعت اذاف ةلأسلا هذه ىف ءارآلا

 تقوو «ةلماك ةيبرتو لاص لزنم مهمدل نوكيو «ةبافكلا هيفام اونرشيو اريثك

 . © عيمحلا فاك غارف

 لبجج ملح نإ ؟ مالحألا 5< ىف وهام ققحتتي نأ ىأ» : .ليفسن وكب درول لاقف
 نأ كلذ نأ كل دكوأ ؟ للا اذه قيقحتل ةصرف كمامأ نأ دقتمت تنأو ... اح



 د ؟قعاس

 دج اهف لمعت نأ ديرت ىتلا ةظحللا ىف كن إذ « نيظفاحلا بزح قيرط نع نوكي
 .كنومغرب صخألا ىلع ءاسنو الاجر ةريبكسلا تالئاعلا نم ةبكوكب أطاح كسفن

 دلب ... هكيرح بعصي دلب نامدنه رتسم اي ارتلجا نإ ... ةظحل لك ىف رارفلا ىلع
 هرتاجتا مفدت نأ عيطتست دقف « حاجنلا رظتنت امم رثك أ لشفلا هيف رظتنت نأ بجي
 « ةْضبق فصن رادقم اهدمبأف هيدب ًاماض دليفسن وكب درول ناكو) « اذه لمع ىلإ
 ميدي حتفو) « اضيأ اذكع مث (امهاصفي ىكملاملا لقث عفرب لهكتلا ريزولا نآكو
 . ©«... . اذه ليحتسي نكلو (ةضبق فصن رادقم

 . اهتبكر ىلع اتطقس مث نيتصاقتاا اهعارذ حتتفت نأ ًاثبع ءايمولا تلواح



 تب ١ ١

 ةيوبحلا هترهز

 ةقود ىلإ تدك" « تايرك لاو بتكلاو ةدحولاو ندنج وه نيب وه

 لو » « ةحار كلذ ىف دحي وهو « 4 نيعوبسأ ذنم اقواخم بطاخأ مل » : « دنلتر »

 ءانثأ فيرلا ىف شيعلا ذئادل نكل « عيباسأ ةثالث ذنم ةلك ادحأ لدابأ دكأ

 سمشلا ”قدتستل كارح ريغ ف فقت سيواوطلاف ؛ أدبأ ةددجتم دئاذل ىف فيسلا

 ةليضف هذهو « كرحتت ال اهنأ نع الضف قطنت ال صو « ةفيطقلاك شيشح ىلع

 ًاضيأ وهو ؛ « لتاقتت وأ لزانتتو حيصتو املونذ رشنت ىعف حابصلا ىفامأ « اهف

 ىف موجنلا تح ليللا ىف هزنتي نأو « سمشلا ىف ةزوجملا هةاضعأ *ىفدد نأ بحي

 وهو « ىدامرلا جومتلا اهصقر شيفافحلا أدبت نيح ريبسكُ اهفصو ىتلا ةعاسلا
 «ةديشرألاو اينيدرحلا ىلإ عيبرلا راهزأو جسفنبلا نم روهزلاب هسفن طيحي لازءال

 ةيشحولا ةقرلا كلتو « ةيقيسولا تاوصألاو « ةليخلا هوجولا روهزلا دعب لضفيو

 .نوكت نأ هابص ىف ىنمت دق . ءاسنلاو لافطألا ى ًانايحأ اهدجت ىلا ةيقيقحلا ريغ

بكولا اذه نم بعت دقو نآلا وهو « تناكف « احخن اليوط ًانكوم ةايحلا
 مخفلا 

وللا ساحم ىلإ ةماه ةشقانم هثعد اذاف « كارح ريغ ىف ءفدلا الإ ىنمتي ال
 تادر

 ىتيسولا رحس مواقأ نأ عيطتسأ ال ىنإ ) : لوقي بتكو ليللا راطق بكر
 ةظيلثلا

 . «رجآلا ىعزلا نولو راجشألا فيفحو قاقللا توص ىف

 د د ع

 اباتك ةدئالأ ىلإ لحو « اديحو ندنجوهم داليلا ديع 184٠ ةنس ىف ىفمأ

ك ناكو « رخئآو مامطلا نم فنص لك نيب قئاقد رشع هيف أرقي راص
 ارقي ام اريث

تاكل أرقي انابحأو « ةنس نيتس ذنم هل ذأي عوضوم وهو « ايزي ةيروهج خيران
 ب

 « هب هفنش داز ىذلا ليجرف وأ تيركويت وأ ساروه وأ نايسول لثم ميدق



 دل "لقاك

 « ىلجتأ نوف اهمسر اك ةكللا ةروص طولبلا نم ةعونصملا ةدئاملا ةفرغ ىف همامأو

 بناج ىلإ سلجيل ماق مث « ءىشلا ضعب ةديدش حمماللا ةفاج ةكسللا رهظت اهفو

 بئاركلا ىف ةموب تقعنو « لحي لظو هيتيع ضمغأ مث اليل أرقو ةبتكلا ىف رانلا

 ةرثرثلا عمسي هنأ هيلإ ليخو « ةرماضلا ةبعتلا ةزيزملا اهحالمو نآ ىرام هتركذف

 بطمحلا نم ةعطق تقلزناو « ةءاهلا ىتح ةعاجش ىف اهلع تظفاح ىتلا ةحرلا

 نيسغ ذنف « ةايحلل قاربو ريصق لثل اهنإو « زوجعلا لجرلا لوح ررشلا رباطتخ
 ةليج اهوجو ىأر ؛« ضيبألا نيلسوملا نم اهرئاتس ةريغص لابقتسا ةفرغ ىف ةنس

 لئادج ىف اهلجأ ام . . . نوترون نيلوراك . . . ناددرش ةلئاع نم هلوح كحضت

 00 ا

 شعتلا كلذ ىف نآلا ىمو ؛ « شعتلا ىف ىتح ةليج لظأس مع :» : لوقت تن

 ىق بحلا « بحلا » : 0 ا ل

 نيلعت كنإ ىل تلاق نوتبارب ىف الزم كلتمت زوجمب امئاد ترك ذب كلذ « ةايحلا

 « ةايلا ىف دئاز بحلا نإ ! لجأ  دئاز كلذ الخ ام لكو ىلزنم نينكست كنأ

 ىتج « ةقيقملا نيرب ةلوهكلا ىف تاديسلا نإ . « نمت هلجأ نم عفدن نأ بجيو

 .. لاغلل ىنمف لق الك ةخوشيش توز الك قإ 8: لوقت ىعف « ةكللا

 0 1 رئاذص نم هيف ام مهْفأ نأ عيطتسأ ال

 وهف . . . ءىشلا ضعب نولوبخت ًاعيج انإ . . . « ءىشقلا ضعب نولوب ًانيج اّنأ

 ةداعسلا هيف دجو ىذلا امو ؟ ثحبي يع . . . ثحبلا ىف هتايح ىضمأ دق الثم

 زرتالل ةليخلا هتاقادصو نآ ىرام نم ليجلاب فارتعالا تارظن ضعب ؟ ةقحلا

 نم تاماستبالا ضعبو ةكللا ةقثو « هتخوخيش ىف ىبرد ةقثو « كنتنبو

 ممتيو ةيوعص ىف سفنتيو لعسي وهو باش ريتركس هتغاب . . . دروفدارب ىدال
 . مالحأ . . . مالحأ هسفنل ضفخنتم ثوص ىف

 نبذلا كئلوأ روصب لسلاو وهيلا نيزي نأ بحأ دقو همون ةفيغ ىلإ دعص
 ىو ءطب ىف دمصي وهو ناكو « ةتادصلا فحتم اهمسي وهو « هتايح اونيز



 _ ؟ماإب

 ةليوطلا رمشلا لئادج ىم ءذهف . ... .ةدوص لك مامأ فقي نأ عيطتسي ةبومص
 انيع هذهو . . . ةفيرظلا ةشئاطلا اتيلس اي ءاسم تدعسا . . . دروفدارب ىدالل

 « ىزيد هفرعي ل ىذلا نوريب اًذهو .٠ . . مخضلا ههجوو ناتملاللا نويلبا' سيول
 . . . اولونلا ماوقأ دحأك نيليوطلا هيبراشب اتيت اذهو ٠ . . ىزيد ناوك هنكل
 ةيسرود أذهو . . . هيسرود هروص دقو ؛ ةقيقدلا هحعالع تسيهددال اذهو

 . . .دروفدارب مث . . . « قيدص اي ! اه ! اه» ءادوس ةيهل ههجوب طيح هسفن
 1 . ةريخألا ةوطخلا ىف ىبرد ىرامو

 د

 توسلا داتعأو سانلا ىرأ نأ ديرأ » : الئاق ندنل ىلإ داع ربمسيد ١# ىف
 شيعأ ىتلا ةقيمملا ةدحولا نم جرخأ نأ لهملا نم سيلو « سدقلا ىرشبلا
 ةيوعص دحر ناك ٠ 6 راهت ةيروطاريمإ نع ةيطخس ىتلأو تادروللا سلجم ىلإ اهبخ
 معز ليفتارج دروأ شهد ؛ هقرافي ال سفنتلا قيض فتم امس ال مالكا ىف

 « فينع رارصإ ىف مالكسلا بلطي ربصلاب روهشلا وهو هآر ذإ رارحألا نم سلج ..
 نكل « نوكس ىف درلا اذه كيغسنوكب هروأ لبقو ؛ ةنوشكلا نم ءىش ىف هدروأ

 ةحارلا دي ال زوحملا ضيرلا نأ دعب امف ليفنارح دروأ ريخأ نوثور دروأ

 ةدحاو ةعاس نم رثك أ هريثأت رمتسي ال ءاود لامتساب الإ مالكسلل ةيرورضلا
 نأ ىلع « كلذ نع مصفي نأ بحي ناكهنكل : لجخ ىف ليفنارج لاقف . طقف

 . طق هفقاوم رسفي ال دليفسنوكب دروأ
 رحسي ًانايحأ ناك « تاعمتجلا لع ددرتي ذخأ ىتح اليلق هتهص تنسحم ام

 رصقب رهشاو « ةقيتملا هءادآ فرظو « ةعدقلا ةريصقلا هتارابع نرحب نيرضاحلا
 ةيراعلا اهعارو تدم ةاتف ةيم ىأرو « اهقيريب هبابش ىف رهتشا ام ردقب هتارابع .

 . «اةوناك» مما ةطاسب ىف مّتمتف

 ههجو الو هدسج كرحتتي ال ماعطلا ءانثأ تماس لظي ناك مايألا ضعب فو

0090 



 ل ”ةرهال

 يتلا ءايشألا طسو تعضو ةيقت ديأب ةطنحم نوعرف ءايموم هنإ لاقيل ىتح ًاقلطم

 . راهزأو ةضفو رواب نم اهمحي

 ىرن دقو , ىباختنالا لشفلا نم مغرلاب هتناكع دكيفس وكي درول ظفتحا

 ةتباثلا اهترظنب عيجلا راظنأ تفلت ىهو نيظفاحلا ىداتب فرشلا عضوم ىق هتروص

 « ميكحلا هدحو وه » : سوريموه رعش نم تبي راطألا ىلع بتكو « ةعظفلا

 ةنيغض نوامحي ال نيذلا نم هسفن قامعأ ىف ناك . 4« ةلئاز حايشأف نورخآلا امأ

 ةيطيطخم ةروص ىلإ اليوط رظني لظف ةرم تيليم نوج ريس راز 4 نوفسأب الو

 ىلع ٌورجأ مل ىناناهذخأت نأ بحت له » : ماسرلا هل لاقق « نوتسدالج لثمت

 3 اهيطعأ وأ ادج ارورسم تنوك أ ىتإ» : باحأف ء 6 كيلإ اهعدقت

 هتدبو ىيب ةيوعصلا نإ ! ال « ادنأ نوتسدالج ميلو هرك أ ىتأ روصتت الف

 . « همهف عيطتسأ ال ىنأ ىه

 « دربلاب رليفستوكب درول رثأتو « دربلا ديدش ١841 ةنس نم راني رهش ناك

 كلت قو « دعقم ىلع ددمم وهو ةديدع ًامايأ ىضع 0 لولا رم عون ىف راصق

 وهو « قاسلا ةطبر ةدالق نم هدل نمتأ سمشلا نم ريئصق عامش نوكي مايألا

 رهش فو « دليف رتسش ىدال وأ « در وفدارب ىدالل ةلاسر بتكيل الإ وحصي ال

 تادروللا ساحب ىف مالكلاو ؛ اليلق ج ورختا عاطتسا سرام رهش ًادبم فو رباريق

 « قاق ىف عيبرلا ةدوع ىنمتي ناكو « تروكراه ىدالو دهعلا ىلو ىدل ءاشعلاو

 ناكو شارفلا مزالو درب هءاصأ سرام رهش رخآ وحم ىفو ؛ تأي ل عيبرلا نكل

 تقلق صاصرلا للقب ةيوتكم هلئاسر ةكلملا تمس ام دنعو « ةيوعصب سفنتي

 ضارعأ راهظإ جامي ىدلا بيبطلا اشيأ ديك روتكددلا ناكف « هجلاعي نمع تلأسو
 نود لوح ءابطألا ظن نكل « هييبطب اهبيبط عامجا ةكنللا تحرتقاو « ضرما
 . عونلا اذه نم بيبطب لاصنالا

 ةلزن هنأب هشيم فصوو ةنهلا تاوادع ىلع دكللا ةدارإ تيلغت ًاريخأ

 . سفنتلا ىف قيض غم ةيبعش



 قول

 ٠ رأ نل» : لاق ضيرلا نكل « هءافش نولمأي سعألا أدبم ىف ءابطألا ناك
 بجي 9 : لبق نم بتك دقو © ليحتسم كلذ نأب رعشأ نإ « ضرلا اذه نم
 ناك اذإ امع هوربخي نأ رارصإ ىف لأسي ناك « « تولا ىلإ ةعاجش ىف باهذلا

 هتاعاس ىلإ رظني وهو .« تولا ىشخأ ال ىنكل ةايحلا لضفأ ىنإ » : الئاق توع

 هتايح ىف ربصلا نم رهظي مل ؛ ىنفلا رهظلا ريغ همهم ال ىدلا نانفلا ةرظن ةريخألا

 ةريخألا هتبطخ براح حلصأو « هنم اورتقا نيذلا عيجر حسو « هضرح ىف هرهظأ ام

 نسحأ ال ىنأب لبقتسلا ىف رهتشأ نأ ديرأ ال ٠ : الئاق هشارف ىف وهو ةيوعص ىف

 دقق « ةمداعلا ةحارلا لئاسول ًاهراك ةظحل رخآ ىتح لظو ؛ « ةءاتكلا دعاوق

 ! هذهىقرأ ! ىقرا » : الئاق ممتف هحيرتل هتحم ءاوحلاب ةثلتمم ةداسو ةضرمم تعمضو

 6« ءانفلا سعر ىهف

 بهذت نأ تارم ةدع تضرعو « قلق ىف ميدقلا اهقيدص ضرم ةكلملا تعبنت

 « ةرايزلا هذل بحي امم رثك أ ضيرلا برطضي نأ اوشخ ءابطألا نكل هارتل

 كيلإ لسرأ ىنإ » : هرابخأ لع فقتل روسدنو نم موب لكت ايقربلا لسرت تناكو

 ىنكل « ةريصق ةرايز كروزأ نأ تيحأ ؛ نروزوأ نم عيبرلا روهز ضعب

 «ايكح لظت نأ كيلإ بلطأ ىنإو « ملكتتت الو اداه ىتبت نأ كل ريخ هنأ ترك

 اهيانعب هتفرع تناك . « ءىشث ىف روهت الأو « ءابطألا ةدادإ مرتحم ناو

 هذه ىلع رورس ىف عقت ضيرلا نيعأ تناكو ؛ جسفنبلاو عييرلا راهزأب ناد ةصاخ

 ىلإ رفسلل ايروتكيف ترطضا ام دنعو « ةيفاصلا ناولألا تاذ ةليجلا لبكلا

 نم ديفستوكب غابو ؛ ةلاسرو ضي واهزأ هعم الوشر تاسرأ تياو ةريزج

 4 اراد اهني دخلا « هسفنب ةلاسرلا ةءارق هعم عيطتسي ال ادح فعضلا

 دحأ نوتجيراي درول ةلاسرلا هذه ىل أرقي نأ بجي » : ريكقت دعب لاق مث

 راشتسلا ءاحو « ديلاقتلا ىلع ةظفاحلا امئاد بحي وهف «. 6 نيساخلا نيراشتسلا

 عيبرلا راهزأ ضعب كِنلِإ لسرأ « دليفسنوكب هزول ىزيزع» : أرقو صاخلا



 ل بم

 امثالم ةلاسرلا ىف ىنيرلا رعشلاو نزحلا نم جحيزملا اذه ناك . « كيدل ةيومجلا

 . تولا ريرس ىلع وهو ليئارزدل

 ,نمو « همد الذإب ديس مدقتو « رابخألا رظتني جراخلا ىف روهجلا لظ
 .تائشنلا نم راص ىدلا بيرغلا رحاسلا كلذ نأ روهجلا روصتي نأ بسلا

 .« تولا ىف ىتح رظتني ال ام سانلا رظننا ؛ ىتافلا لجرلا ىنتخي أك ىنتخي ةينطولا

 لرم ًاسق فارتعالل امد هنإ ليقف « ةبيرغ تاياور روهجلا نيب ترسو

 ,عيمل وع لب 3 ارس نكي م دليفسنوكب درول نأ ةقيقملا نكل ؛ نييعوسيلا

 تا يم اق ةماجلا وكقو « هلجأ ةاهن وح ءوده ىف ريسي « سانلا

 نوتور درول ناكو « برتقت ةءاهلا نأ أ ديك روتكدلا مهف ليربأ 1و نينثالا مو

 :اذه لدتعا ةأؤل نيح ىطو « نك اسلا دسجلا اذمل ىنملا ديلاب كسمم وهو ًارضاح
 .بجي ىف مثو هلوح نم نيذلا فررعو « فلخلا ىلإ هيفتك ىلأ نأب ءطب ىف دمملا
 .نكل « هاتفش تكرحتو « سلجلا ىف مالكلل فقي امدنع ةفولألا هتكرح
 .هدسج طقسف داع مث « ةدحاو ةلك اوعمسي مل هنم بارتقالل اوردإب نيدلا هءاقدصأ
 . هتمون نم ظقيتسي ملو ء فلخلا ىلإ

 داع دل د

 ىف نفدب نأو « ةيمسر ةزانجلا نوكت نأ ةموكملا مماب نوتسدالج ضرع
 رول نأ اوأر هتيصو ذيفنت ىلع مهماتأ نيذلا نكل « رتسنمتسو ةسينكي ربق

 .ةريقلا ىف هتجوز نم ةيرقم ىلع ندنجوه ىف نفد نأ دوب ناك دليفسنوكي
 ةطاسب هقئادح ىف نفدلا مت كلذل ء ندنجوه ىف ةسينكلا راوجب ةريئصلا

 .نم ناليلكإ شعنلا ىلع ناكو « ءاقدصألا ضمبو دهملا ىلو روضحيو « ةريبك
 « « ةءوبجلا هراهزأ » : هيلع بتك ةيعيبطلا عيبرلا راهزأ نم اعدحأ ةكللا
 .. « مارتحالاو ةقادصلاو صلاملا بحلا ليلد » : اهديب رخآلا ىلع ةكلملا تدتكو

 روضح عيطتست ال ثيحب ؛ نروزوأ ىف ةديعب ةظحللا كلت ىف ةكللا تناك
 .ىأ « رصقلا نم اهمدق ىلع ةيشام ربقلا تراز ىتح تداع ام اهنكل « ةزانحلا
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 ىلع ايراكذت ًابصت ةسينكلا ىف تماقأو « ةزاتجلا بكوم هقرتخا ىذلا قيرطلا ىف

 ههجول ةيبناج ةروص فيرششك هتبترع ةصاخلا زومرلا تحن كلانه ىرتو « اهتقفن
 : كلذ تح ًارقنو « ماخرلا نم

 ىلإ
 ةزيزعلا ةفيرشلا ىركحذلا

 ديف سنوكي لرإ نيماينبل

 ةطساو: ىراكذتلا بصنلا اذه مقأ

 هتقيدصو هلضفب ةفرتعلا هتكلم
 6«قح اتفش تكوللا ةاضرم»

 ١ - رد لاثمأ

 اريثك اطخل « ةيوبجلا هراهزأ » عيبرلا راهزأ ىلع ةيكللا ةءاتكلا تراثأ

 قرود ىدالل نوتسدالج لاقو « نيمتادلا هيسفاتمتقياضرابتخالا اذه ةطاسب ن

 دليفسنوكب درول ليم ىف كاشي هنإ مامطلا ةدئام ىلع اهناج ىلإ سلاج وهو ليفن
 درول طق تمعمس له ىثرود ىدال اب كفرشب ىلوق » : املأسو « راهزألا هذه

 لضفي ناك هنأ دقتعأ ىنإ ؟ عيبرلا راهزأب صاخ باجيإ نع برمي دليفسن وكي

 . © ليجلا قمتزلا

 لأس هتافو ىرك ذ ليربأ 18 موب برتقا ام دنع « ةيلاتلا ةنسلا ف نكل

 نم ةريغص ثاقاب اودمي نأب ندنل ىف راهزألا ىئاب هئاقدصأو هذيمالت نم نوريثك

 0 دنعو « دليفسنوكي درول ىدا ةزيزملا عيبرلا راهزأ

 ةنس نم ةداعلا تدتماو ؛ مثرودص اهم اوتيز دقو « ةرالا نم نوريثك دنإ تسو

 فو ؛ عيبرلا راهزأ ةيعج تيعس نيظفاحلا نم ةريبك ةيعج تئشناو « ةنس ىلإ

 نم ىمحت ١ ال ددع ليئارزد لاثع روز « عبر لك ىف ةريغصلا نالربلا ةحاس

 . ةبوبجلا هنرهزب هلاث اونيزيل نوئيحي « هارك ذل نيصلخلا

 دروأ نم © لير » روتكد برتقا  ليئارزد ةافو ىلع تاونس عضب رورمم دمي



0 

 ىرحجي تناك ىتلا ثيداحألا ركّذت لازت الأ : لاقو نوتلراك ىدان ىف لسس ساتسا

 «ىدوهلاو كوملا» مهبقلنو انئامعز ىلع نيبضاغ انك نيح ةداع ةبتكلا ىف انه اننيب

 لاثمت تبأر « رتسنمتسو مامأ ًارام تنك ام دنع هسفن حابصلا اذه ف بمآإلاو

 . © اسيدق هوامج نآلا مهنإ . .. ممن ىأ . . . راهزألاب هلكىطغم ليئارزد رتسم

 هوربتعا اعر نكل « ًاسيدق نوكي نأ .:رع ديعب ليئارزد نإ ! ال ؟ سيدق

 عيطتسي امل شو وهو « ديدج نم امنأد ايح مث ءامئاد مرهم « عيبرلل ةعدق احور

 . هيداعي ملاع ىف لعفي نأ اليوط هءابشب ظفتحا ىذلا بلقلا
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